Notat
Danske Fysioterapeuter

Program for Dialogmøde 2019
6. december, Hotel Storebælt, Sinatur, Østerøvej 121, 5800 Nyborg.
9.00 – 10.00: Ankomst, indskrivning, kaffe og morgenbrød
10.00 – 10.15: Introduktion til dagens program og morgensang
10.15 – 11.15: Politisk debat om fremtidens sundhedsvæsen
Der kommer flere ældre borgere med kroniske sygdomme, kommunerne får
en vigtig rolle i det nære sundhedsvæsen, og behandlingen på hospitalerne
bliver stadig mere specialiseret. Det er der politisk enighed om på
Christiansborg. Men hvor er vi mere præcis på vej hen, efter at den tidligere
regerings sundhedsreform er aflyst? Hvad vil den socialdemokratiske regering
og det politiske flertal på sundhedsområdet? Er der eksempelvis stadig
opbakning til, at borgerne skal have mulighed for at gå direkte til fysioterapi?
Vi har inviteret en række sundhedspolitiske ordførere/medlemmer af
sundhedsudvalget for at komme svaret nærmere:






Marlene Ambo-Rasmussen, Venstre
Liselott Blixt, Dansk Folkeparti
Tanja Larsson, Socialdemokratiet
Peder Hvelplund, Enhedslisten
Nils Sjøberg, Radikale Venstre

Lars Igum Rasmussen, sundhedsredaktør på Politiken, er ordstyrer.
11.15 – 11.30: Pause
11.30 – 12.30: Danske Fysioterapeuters politiske struktur
Repræsentantskabet har besluttet, at der skal foretages et eftersyn af
foreningens politiske struktur. Projektgruppen gør rede for de foreløbige
resultater af arbejdet, der bl.a. omfatter kvalitative interviews med medlemmer
og dialog med foreningens udvalg, råd og nævn.
På baggrund af de indsamlede data er der udvalgt tre temaer, som deltagerne
kommer til at arbejde med på dialogmødet. Deltagerne bliver inddelt i grupper,
som alle kommer igennem der tre temaer.
Når gruppearbejdet er færdigt, gøres der rede for den videre proces for
arbejdet med den politiske strutkur frem mod repræsentantskabsmødet 2020.

Dato:
Email:
mm@fysio.dk
Tlf. direkte:
3341 4629

12.30 – 13.30: Frokost
13.30 – 13.50: Danske Fysioterapeuters pris
Prisen uddeles til en fysioterapeut.
13.50 – 16.30: Danske Fysioterapeuters politiske struktur – fortsat
Gruppearbejde om de tre temaer – fortsat.
16.30 – 17.00: pause
Kaffe, te, kage og frugt
17.00 – 18.30: Analyse af praksissektoren
Repræsentantskabet har besluttet, at der skal foretages en analyse af
praksissektoren. Der gøres rede for processen og fremlagt de foreløbige
resultaterne af arbejdet, som bl.a. omfatter en spørgeskemaundersøgelse
blandt foreningens 3.195 medlemmerne i praksissektoren. Der er endvidere
indgået aftale med Det Nationale Center for Forskning i Velfærd, VIVE, om at
foretage analysen af praksissektoren.
Spørgsmål og debat.
18.30 – 18.45: Evaluering af Dialogmødet
Deltagerne giver deres vurdering af det første dialogmøde i foreningens
historie. Derudover får alle mulighed for at give en skriftlig evaluering.
18.45 – 19.30: Pause
19.30 – 21.00: Middag
Middag, to retter med øl, vin og vand.
21.00 – 24.00: Dans til Jukebox og hyggeligt samvær
Servering af kaffe og sødt.

