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FORRETNINGSORDEN 

 

 

 

for Samarbejdsudvalget vedr. Fysioterapi i Region Hovedstaden, nedsat i henhold til  

overenskomsterne om almindelig fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi mellem 

Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fysioterapeuter. 
 
 

 

Sammensætning og konstituering 

 

§ 1. Nedsættelse 

Samarbejdsudvalget er nedsat i henhold til § 51 i overenskomst om fysioterapi og overenskomst om 

vederlagsfri fysioterapi indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske 

Fysioterapeuter. 

 

§ 2. Sammensætning 

For hver region nedsættes et samarbejdsudvalg for almindelig og vederslagfri fysioterapi bestående af 

2 medlemmer af regionsrådet, 2 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen i regionen samt 4 

medlemmer udpeget Danske Fysioterapeuter. De fysioterapeutiske medlemmer skal vælges blandt 

fysioterapeuter med praksis i regionen. Regionsformanden for Danske Fysioterapeuter i Region 

Hovedstaden kan deltage som observatør. 

 

§ 3. Portefølje 

Samarbejdsudvalget behandler de sager, der er omfattet af overenskomsten om fysioterapi og 

overenskomsten om vederlagsfri fysioterapi § 52 samt overenskomst om ridefysioterapi § 35: 

a) sager vedrørende praksisplanlægning, jf. overenskomsten om fysioterapi og 

overenskomsten om vederlagsfri fysioterapi § 19, stk. 7 og overenskomst om 

ridefysioterapi § 14, stk. 7  

b) sager vedrørende indskrænkning, jf. overenskomsten om fysioterapi og 

overenskomsten om vederlagsfri fysioterapi § 21 og overenskomst om ridefysioterapi  

§ 17 samt sager om minimumsomsætning jf. overenskomsten om fysioterapi og 

overenskomsten om vederlagsfri fysioterapi § 29  

c) klagesager, jf. overenskomsten om fysioterapi og overenskomsten om vederlagsfri 

fysioterapi §§ 56 - 59 og overenskomst om ridefysioterapi § 39 og § 40   

d) øvrige sager vedrørende overenskomstens forståelse og gennemførelse i regionen og  

kommunerne i regionen 

e) sager vedrørende fastsættelse af højestegrænser, jf. overenskomsten om fysioterapi og 

overenskomsten om vederlagsfri fysioterapi § 45 og overenskomst om ridefysioterapi § 33  

f) sager vedrørende indstilling i forbindelse med tilladelse til tiltrædelse til overenskomsten i 

forbindelse med nynedsættelse 

g) sager der vedrører sigtelser, tiltaler og domsfældelser i henhold til straffeloven, som 

samarbejdsudvalget eller parterne får kendskab til samt sager om indskrænkning af en 

fysioterapeuts virksomhed, jf. overenskomsten om fysioterapi og overenskomsten om 

vederlagsfri fysioterapi § 37 og § 38 og overenskomst om ridefysioterapi § 31 og § 32 

h) samarbejdsudvalget drøfter efter behov og mindst én gang årligt, hvordan 

fysioterapipraksis mest hensigtsmæssigt samordnes med øvrigt sundhedspersonales 

virksomhed, herunder almen praksis og sygehussektoren samt det kommunale 

sundhedsvæsen, med henblik på en effektivisering af samspillet mellem fysioterapeuter 

og øvrige dele af sundhedsvæsenet 
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i) samarbejdsudvalget drøfter et af regionen og kommunerne i regionen udarbejdet udkast til 

praksisplan. Udkastet forelægges til godkendelse i regionen med samarbejdsudvalgets og 

eventuelt fysioterapeuternes særskilte bemærkninger  

i) samarbejdsudvalget kan i det omfang, der er enighed herom i samarbejdsudvalget, 

tage andre forhold op til drøftelse  

j)   samarbejdsudvalget nedsat efter overenskomsterne om fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi 

har på ridefysioterapiområdet de opgaver, som fremgår af ridefysioterapioverenskomstens  

§ 15 vedrørende kapacitet og bilag 5 vedrørende tjeklister. 

 

§ 4 Principielle sager 

Sager af principiel karakter skal af samarbejdsudvalget forelægges Landssamarbejdsudvalget, jf. 

overenskomst om fysioterapi og overenskomst om vederlagsfri fysioterapi § 51, stk. 5 og 

overenskomst om ridefysioterapi § 34, stk. 5. 

 

§ 5 Arbejdsgrupper 

I det omfang det findes relevant, kan samarbejdsudvalget nedsætte ad hoc-udvalg/arbejdsgrupper. 

Udvalget fastsætter de nedsatte ad hoc-udvalgs/arbejdsgruppers opgaver og kompetencer. 

Samarbejdsudvalget nedsætter et kontrolstatistikudvalg, der har til opgave at vurdere de enkelte 

klinikkers udgiftsniveau, jf. overenskomst om fysioterapi og overenskomst om vederlagsfri 

fysioterapi § 45, stk. 9 samt overenskomst om ridefysioterapi § 33, stk. 4.  

 

Stk. 2 

Når IT-systemet praksys.dk er implementeret bortfalder § 5 stk. 1. Det vil herefter være 

samarbejdsudvalget, der nedsætter et kontrolstatistikudvalg, der har til opgave at vurdere de enkelte 

klinikkers udgiftsniveau, jf. overenskomst om fysioterapi og overenskomst om vederlagsfri 

fysioterapi § 45 og overenskomst om ridefysioterapi § 33.  

 

Mødeforberedelse og -afvikling 

 

§ 6. Mødeledelse 

Samarbejdsudvalget vælger en formand og to næstformænd.  

 

Stk. 2 

Mødeledelsen går på skift mellem politikersiden og fysioterapisiden. 

 

§ 7. Foretræde for samarbejdsudvalget 

En fysioterapeut med ydernummer kan foretræde for samarbejdsudvalget, såfremt dette er varslet 

sekretariatet inden 8 dage før mødets afholdelse. 

 

§ 8. Sekretariat 

Sekretariatsfunktionen varetages af Regionen og Kommunekontaktrådet (KKR) i Region  

Hovedstaden i fællesskab. 

 

Stk. 2 

Den kommunale del af sekretariatsfunktionen varetages af den af KKR vedtagne ankerkommune. 

 

§ 9. Deltagelse af sekretariatet 

I samarbejdsudvalgets møder kan deltage medarbejdere fra sekretariatsfunktionen. Efter behov kan 

samarbejdsudvalget invitere andre til at deltage. Tilsvarende kan Regionsformanden for Danske 

Fysioterapeuter i Region Hovedstaden deltage som observatør. 
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§ 10 Mødefrekvens 

Samarbejdsudvalget afholder møde ca. 4 gange årligt og i øvrigt når mindst halvdelen af  

medlemmerne stiller krav om det. Udvalget planlægger mødetidspunkter og mødesteder for et 

kalenderår ad gangen. 

 

§ 11 Dagsordensfastsættelse 

Sekretariatet opstiller dagsordenspunkter i samarbejde med samarbejdsudvalgets formandskab. 

 

Stk. 2 

Sager og forhold der ønskes optaget på dagsordenen, tilsendes sekretariatet senest 4  uger inden 

mødets afholdelse. 

 

Stk. 3 

Senest 8 dage før mødets afholdelse fremsender Sekretariatet dagsorden med bilag til 

samarbejdsudvalgets medlemmer samt til regionsformanden for Danske Fysioterapeuter i Region 

Hovedstaden via Regionens elektroniske dagsordenssystem.  

 

Stk.4 

Dagsorden og protokol er opdelt i åbne og lukkede sager, idet den åbne protokol offentliggøres. 

Den lukkede del omfatter de personrelaterede sager. 

 

§ 12 Forfald 

Medlemmer, der har forfald, kan inden mødet kræve, at beslutningspunkter tages af dagsordenen, 

hvis den part, de repræsenterer, ikke er til stede på mødet. 

 

§ 13 Afgørelse 

Samarbejdsudvalget kan kun træffe afgørelse, såfremt der er enighed. I andre tilfælde skal sagen 

forelægges Landssamarbejdsudvalget, jf. overenskomst om fysioterapi og overenskomst om 

vederlagsfri fysioterapi § 51, stk. 3 og overenskomst om ridefysioterapi § 34, stk. 3. 

 

Stk. 2 

Ved hastesager kan formandskabet træffe en midlertidig afgørelse, som behandles på det  

førstkommende udvalgsmøde, hvor endelig afgørelse træffes. 

 

Stk.3 

Samarbejdsudvalgets afgørelser sendes skriftligt til de parter, som afgørelsen vedrører. Afgørelsen 

kan ankes til Landssamarbejdsudvalget af de involverede parter. Kravet om anke fremsættes over 

for Landssamarbejdsudvalget senest 6 uger fra modtagelsen af afgørelsen, jf. overenskomst om 

fysioterapi og overenskomst om vederlagsfri fysioterapi § 51, stk. 4 og overenskomst om 

ridefysioterapi § 34, stk. 4.  

 

§ 14 Beslutningsdygtighed 

Samarbejdsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst et politisk og et fagligt medlem af 

samarbejdsudvalget er til stede ved udvalgsmødet.  

 

§ 15 Protokol 

I samarbejdsudvalgets møder føres en beslutningsprotokol. Et medlem eller en gruppe af  

medlemmer kan forlange at få sit/deres standpunkt ført til protokols. 
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Stk. 2 

Efter hvert dagsordenspunkt oplæses protokollen, der underskrives af samarbejdsudvalgets            

medlemmer ved mødets afslutning, hvorefter protokollen er endelig. Der kan aftales efterfølgende 

præcisering af beslutningens formulering ved sekretariatets foranledning. 

 

Stk. 3 

Protokollen udsendes elektronisk via Regionens dagsordenssystem inden for 8 dage fra mødets  

afholdelse til samarbejdsudvalgets medlemmer. Herefter gøres den åbne protokol tilgængelig via  

regionens hjemmeside. 
 

Godkendt af Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden den 3. juni 2019 
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