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Dagsorden:
1. Velkomst v/ Tina Lambrecht
2. Valg af dirigent
3. Oplæg v/Professor Signild Vallgårda
4. Oplæg v/DeltagerDanmark
5. Interview med fysioterapeut Britt Deckers Skibild, Nørrebro Sundhedshus
6. Gruppearbejde
7. Opsamling gruppearbejde v/DeltagerDanmark
8. Afrunding v/ Tina Lambrecht

Ad 1: Velkomst
Formand for Danske Fysioterapeuter, Tina Lambrecht, bød velkommen til Dialogmødet og forsamlingen sang herefter ”God morgen lille land”.
Tina præsenterede temaet for dagen, som var ulighed i sundhed. Som tovholder på dagen
var DeltagerDanmark indbudt til at gøre deltagerne klogere på, hvordan medlemmernes tanker, drømme og visioner bliver sat i spil.
Formålet med dialogmødet var todelt:
•
•

Der skulle udvikles ideer til fysioterapeutiske løsninger på ulighed i sundhed
Der skulle udvikles nye veje til at få medlemmernes ideer ind i det politiske arbejde.

Tina afsluttede med, at dette var hendes sidste dialogmøde i foreningen.

Ad 2: Valg af dirigent
Hovedbestyrelsen foreslog Kirsten Kenneth Larsen, som også var dirigent ved det ekstraordinære repræsentantskabsmøde tidligere på året. Kirsten blev valgt med applaus.

1/4

Ad 3: Oplæg ved Professor Signild Vallgårda
Første oplægsholder på programmet var professor Signild Vallgårda fra Københavns Universitet, som præsenterede deltagerne for et begrebshistorisk perspektiv på ulighed i sundhed.
Centrale pointer var:
-

-

-

At det er en myte, at udviklingen inden for sundhedsvæsenet har været fuld af besparelser. Udviklingen har været den modsatte.
At vi ser forebyggelse og sundhed alt for meget gennem en KRAM-linse. Vi er nødt til
at tænke bredere end det. Vi er nødt til at møde borgerne, der hvor de er. Møde dem
med det, der er deres ønsker og deres ressourcer.
At det ikke er nok at oplyse folk om, hvordan de skal leve. Vi er sociale mennesker,
og vi vælger ikke frit. Vores omgivelsers ageren har stor betydning for, hvordan vi
selv handler og agerer.
Mennesker, der føler sig udstødt og alene, lever ikke længe.
På trods af at politikerne har talt om ulighed i sundhed, er der sket meget lidt. Og ikke
sjældent er det, de foreslår, løsninger, der ikke er evidens.

Ad 4: Oplæg v/DeltagerDanmark
DeltagerDanmark indledte punktet fremtidsdrømme og deltagereffekt med pointer om, at politik og forretning med stor effekt kan udvikles med udgangspunkt i medlemmerne/borgernes
hverdag, og at vi mangler troen på kollektive drømme.
DeltagerDanmark ser fællesskabet som en måde at forløse potentialer og nævner fx virksomheder som Zetland og Lego, hvor det i høj grad er medlemmerne, der skaber historierne
og udviklingen.

Ad 5: Interview med fysioterapeut Britt Deckers Skibild, Nørrebro Sundhedshus
Britt Deckers Skibild blev interviewet af DeltagerDanmark og bød ind med hverdagshistorier
fra Nørrebro Sundhedshus, hvor medarbejderne har haft succes med inddragelse af borgerne, opsøgende besøg på de ”brune” værtshuse i forbindelse med KOL/lunge-dag for at
tjekke lungekapacitet på kunderne og indgå i en dialog. Nørrebro Sundhedshus fokuserer på
borgernes egenomsorg og på at være der, hvor borgeren er (i mere end en forstand).

Ad 6:
DeltagerDanmark introducerede deltagerne til gruppearbejdet, hvor der var fokus på politikudvikling relateret til udfordringen ulighed i sundhed. Under gruppearbejdet skulle deltagerne
arbejde med identificering af visioner om fysioterapi i forhold til ulighed i sundhed, som kunne
udmønte sig i konkrete løsningsforslag.
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Ad 7: Opsamling på gruppearbejde v/DeltagerDanmark
I grupperne blev der arbejdet flittigt og koncentreret. Der blev identificeret problemstillinger, der kræver løsninger og formuleret ideer og koncepter til at håndtere dem. Der var forslag om:
1. Tidlige indsatser i forhold til at sikre fremtidens børn en god start på livet, fx gennem:
a. Motoriske læringsmål i børneinstitutioner
b. Ansættelser af skolefysioterapeuter
c. Tættere samarbejde med sundhedsplejerskerne
d. Udvikling af koncept for folkeskolen for udsatte børn
e. Udvidet brug af forenings-SFO
f. Fysioterapeuter som aktiv deltager i en tidlig og koordineret indsats på børneområdet.
g. Screene børn i 0-3 år alderen.
2. Indsatser, der sikrer fremtidens borgere et sundere liv gennem tidlige indsatser og ved at
møde dem, hvor de er, fx gennem:
a. Aktiv brug af sundhedsterapeuter/sundhedskonsulenter
b. Udvikling af politikpapir om ”Det gode lange liv” – med deltagelse af foreningens medlemmer.
c. Styrke grunduddannelse med fokus på ulighed i sundhed og de udsatte borgere
d. Gadefys i partybus
3. Indsatser, der skulle forebygge og hjælpe mennesker med psykiatriske lidelser, fx gennem:
a. Inddragelse af kropsterapeutiske indsatser ”Motion på recept 2.0”
b. Psykiatriske GOP’er – målrettet og tværfagligt tilbud til psykiatriske borgere
c. Styrkede kompetencer i forhold til socialpsykiatrien
d. Uddanne erfarne brobyggere
4. Indsatser, der styrker sammenhæng mellem sektorer, fx gennem:
a. Fysioterapeuter, der arbejdede på tværs af sektorer
b. Datadeling på tværs af sektorer
c. Give fysioterapeuter ansvar for at organisere, koordinere og kvalitetssikre GOP/patientforløb
d. Direkte Adgang
5. Indsatser, der styrker faget, fx gennem:
a. Kommunikationsstrategier, der øger opmærksomheden på fysioterapeuternes arbejde.
b. Kompetenceløft, der kan føre til større ansvar i opgaverne
c. Øget fokus på kompetenceløft i forhold til kommunikation og relationsdannelse
6. Indsatser, der styrker sundheden for borgere med anden etnisk baggrund, fx gennem:
a. Udbud af kompetencegivende kursus om ”Møde med den etniske borger”
7. Indsatser, der styrker fællesskab og socialt ansvar
a. Mere fokus på menneskesyn og samfundssyn på fysioterapeutuddannelsen
b. Fællesskabsskabende træning
c. Fokus på at finde borgernes motivation til varig ændring

Ad 8: Afrunding
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Tina Lambrecht rundede dagen af med at anerkende deltagerne for de mange spændende, som
hun opfordrer til, at der såvel centralt i foreningen som lokalt vil blive arbejdet videre med.

Referatet godkendt af dirigenten

Dato

Kirsten Kenneth Larsen
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