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1. Velkommen v. Tine Nielsen 
Ordstyrer: Tine Nielsen 

Referent: Maja Pejs Jensen 

Dagsorden er godkendt. 
 

2. Nyt fra … 

2.1. Formanden 

Dialogmøde om psykiatri 

Dialogmødet om psykiatri bliver afholdt d. 9. april kl. 17-21 i Vanløse 

Kulturhus. Dialogmødet vil bestå af to oplæg: et af Merete Nordentoft, 

psykiater og et af en endnu unavngiven politiker. Udover oplæggene vil der 

være fire workshops, hvor deltagerne skal diskutere fysioterapeuternes 

fremtidige rolle i psykiatrien.  

 
2.1.2 Udlicitering i Gribskov 

Gribskov Kommune har planer om at udlicitere det sidste af deres 

plejeområde samt fysio- og ergoterapi. Punktet vil blive diskuteret nærmere 

under punkt 5. 

 

2.1.3 Tegneserie om fysioterapeuters rolle på hospitaler 

Orientering om den tegneserie, der er blevet produceret. Formålet med 

tegneserien er at illustrere, hvorfor det ville være gavnligt at inddrage 
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fysioterapeuter tidligere i behandlingsforløbene på hospitalerne. Teksten til 

tegneseriens talebobler mangler stadig at blive skrevet. Der stilles derfor 

forslag om, at der laves en konkurrence på hjemmesiden, hvor regionens 

medlemmer kan komme med tekstforlag. På sigt er hensigten med 

tegneserien, at den fx kan vedhæftes høringssvar. 

 

Det diskuteres kort, om tegneserien er forståelig og udtrykker det budskab, 

som er hensigten. 

 

Konklusion: Det besluttes at der laves en konkurrence, men at der skal være 

en grundig vejledning om, hvad formålet med tegneserien er. 

 
2.1.4 Region Hovedstadens reklame for Akuttelefonen 

Orientering om den reklame, der bl.a. har været trykt i Metroxpress for 

Akuttelefonen. På reklamen er der en mand med en forstuvet fod, og teksten 

hedder ”ro eller røntgen?”. Reklamen er en glimrende illustration på, hvor 

svært det kan være at trænge igennem med budskabet om, at der bør være 

fysioterapeuter som frontpersonale i akutmodtagelser/skadestuer.  

Regionsformanden har reageret på reklamens misvisende budskab, og har 

skrevet et læserbrev til Metroxpress, og et til Helsingør Dagblad og 

Nordsjællands Folkeblad. Derudover er der også skrevet et brev til direktøren 

for Nordsjællands Hospital, men der er ikke kommet et svar tilbage. 

 
2.1.5 Kommunalvalgkampen  

Orientering og snak om, hvilke kommuner der skal være fokus på ved 

kommunalvalget i november 2013. Enighed om, at der skal være en vis 

geografisk fordeling. 
 

På det sidste regionsformandsmøde blev ventetidsundersøgelsen diskuteret.  

Regionsformændene ytrede ønske om, at der kom noget mere kvalitativt ind i 

undersøgelsen, så der kommer noget mere baggrund for ventetiderne med, 

da ventetid i sig vel ikke siger noget.  

I forhold til regionen er planen, at der sættes fokus på fysioterapeuter som 

frontpersonale i akutmodtagelser, psykiatrien og opgaveglidning (fx at 

fysioterapeuter kan varetage efterkontrol i ambulatorier). 

Regionsformanden sender et skriv ud fra regionsformandsmøde om 

satsningsområderne til kommunalvalget.  

Sekretariatet vil i forbindelse med kommunalvalget servicere 

regionsbestyrelsen på samme måde som ved folketingsvalget.  

 

2.1.6 Bevilling til Metropol 

Fysioterapeutuddannelsen på Metropol har fået bevilliget 7 millioner kroner til 

at oprette en forskningsenhed. Foreningen har fået 24 timer til at reagere på 

handleplanen, der beskriver hvordan de ny tildelte midler skal anvendes. 
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Planen er, at der skal ansættes en forskningsleder og to ph.d.’er, og de skal 

ud over at forske også undervise de studerende, så undervisningen bliver 

mere forskningsbaseret. På længere sigt er hensigten, at alle underviser skal 

have en ph.d. Fysioterapeutuddannelsen har fået en sjettedel af de midler der 

har været tildelt Metropol, pengene kommer fra Finansloven. 

 
2.1.7 Regionformandens mail 

Regionformandens mail er blevet delt op i to indbakker. Generel information, 

der ikke haster bedes fremover sendt til hovedstaden@fysio.dk mens mere 

presserende mail skal sendes til tn@fysio.dk 

  

 

2.2. Medlemmer 
Kirsten Carstensen orienterer om en ny rapport, der omhandler psykisk 

sygdom og ændringer i livsstil. Bag rapporten står blandt andet Merete 

Nordentoft. Snak om at rapporten vil kunne anvendes til at dokumentere, 

hvorfor det vil være gavnligt med flere fysioterapeuter i psykiatrien. 

 

Rapporten kan findes her: http://www.vidensraad.dk/node/144  

 

Forslag om, at de mange besparelser i kommuner og regioner diskuteres på 

næste regionsbestyrelsesmøde. 

 

3. Den politiske bølge 
 

3.1 Præsentation af køreplan for politikerbesøg jf. bilag 1. 

Papiret er ikke en facitliste, men en inspirationsliste.  

Formålet med politikerbesøgene er også at skabe kontakter i ”fredstid”. 

Papiret kan både bruges som huskeseddel og som sparring.  

Forslag om at papiret også formidles ud til de andre regionsbestyrelser.   

 
3.2 Gruppearbejde om den politiske bølge  

Regionsbestyrelsen gik ud i grupper og talte om, hvad der i den nærmeste 

fremtid skulle ske med følgende emner: 

 
Børneområdet – der blev taget beslutning om at forsøge at komme på besøg 

hos næstformanden for social- og sundhedsudvalget i Ishøj Kommune i april. 

 
Det psykiatriske område 

Formålet med arbejdet  

 Er at få skabt flere jobs inden for psykiatrien 

 At gøre opmærksom på fysioterapi og fysioterapeuter 

 

  

mailto:hovedstaden@fysio.dk
mailto:tn@fysio.dk
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Vores videre plan: 

 

 Læse rapporten om psykisk sygdom og ændringer af livsstil udgivet af  

Vidensråd for forebyggelse 

 

 Sende links med informationer om rapporten til de kontakter vi allerede 

har 

 

 Kontakte tre kommuner på stribe; Hørsholm, Rudersdal og Lyngby-

Taarbæk 

 

 Undersøge satspuljemidler hvem og hvornår kan der søges? 

 (Vi har en oversigt over hvad satspuljemidlerne 2012 – 2015 er brugt 

til) 

 

 Opfølgning på besøg i Gribskov: vi har lovet at melde tilbage vedr. 

hvad en koster fysioterapeut 

 

 Hvorfor skal man ansætte en fysioterapeut? Hvad er 

kernekompetencerne? 

 

 Opfølgning på Hillerød besøg fif til at ansøge Satspuljemidler (– 

bortfalder hvis det ikke er muligt at ansøge) 

 

Vederlagsfri fysioterapi  

Planer om at tage kontakt til Sofia Osmani (C), der er politiker i Lyngby-

Taarbæk Kommune. Vi vil tage kontakt til hende i forbindelse med det 

kommende kommunalvalg. Vi planlægger første kontakt i april/maj. Som første 

input til en dialog med hende, vil vi konfrontere hende med forbruget af 

vederlagsfri fysioterapi pr. patient i Lyngby Taarbæk Kommune for 

henholdsvis praksissektoren og den kommunale sektor, og på denne måde 

forsyne hende med en viden, som hun forhåbentligt vil bruge i sin valgkamp. 

 

Vi vil forsøge at fremskaffe tal for det kommunale område og praksisområdet. 

 
Hjemmesiden - hvordan skal vi arbejde med den fremover? Hjemmesiden 

skal designes til at være langtidsholdbar, og det skal være slut med den 

dårlige samvittighed, så derfor skal der sættes et realistisk ambitionsniveau. 

Pt. er der et særligt behov for revision af "Regionsbestyrelsens arbejde".  

 

Arbejdsgruppe fra Regionsbestyrelsens midte skal i fremtiden reviderer 

hjemmesiden 2 x årligt, arbejdsgruppen nedsættes lige efter 

generalforsamlingen.  
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Overordnet ift. regionens hjemmeside: tekster til hjemmesiden sendes til 

regionskontoret, der evt. redigerer teksterne og sørger for, at de kommer på 

hjemmesiden.  

 

Punktet om hjemmesiden bliver taget op på første møde efter 

generalforsamlingen.  

 

4. Generalforsamlingen 

Datoen for generalforsamlingen er d. 17. april fra 17-21. 

 

4.1 Lokale  

Der er pt. flere lokaler i spil, det endelige lokale bliver snarest meldt ud på 

hjemmesiden og i fagbladet.   

 

4.2. Beretningen 

Regionsformandsgruppen har taget initiativ til at få udformet en fælles 

skabelon for beretningerne i de fem regioner. Der er desuden indgået en 

aftale med et firma om at lave layouttet for beretningerne. Prisen på layouttet 

diskuteres, da flere mener, at det er et dyrt tilbud, men enighed om at prøve 

det af denne gang. 

 

Der stilles forslag om, at der trykkes enkelte eksemplarer af beretningen til alle 

arbejdspladser i regionen, så det bliver mere synligt, hvad foreningen laver.  

Orientering om de foreløbige overskrifter i beretningen.  

Spørgsmål om, hvorvidt der mangler nogle punkter til beretningen: 

 

 Forslag om faktabokse med informationer om antal arbejdspladser og 

TR’er i regionen.  

 Forslag om interview med medlem fra regionsbestyrelsen, som en del 

af beretningen. 

 

Beretningen kommer på hjemmesiden før påske. 

 

Konklusion: 

Regionsformanden og regionssekretæren forsætter arbejdet med at 

færdiggøre beretningen. Det vil blive undersøgt, hvad det vil koste at få trykt 

og distribueret beretningen ud til regionens arbejdspladser.   

 

 

4.3. Nyt fra planlægningsgruppen 

Orientering om det foreløbige program for generalforsamlingen: 

17-17:15 Velkommen 

17:15-18:15 – se forslag til emner nedenfor  
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18:15-18:30 Tale ved den nye formand for foreningen 

18:30-20 Generalforsamling 

20-21 Fælles spisning 

 

Overskriften for generalforsamlingen i år er ”Fremtidens forening og 

fysioterapi”. 

To emner er i spil: 

Medlemsundersøgelsen: forklaring af tal, diskussion af indhold, og debat om, 

hvad foreningen skal gøre for at få flere tilfredse medlemmer. 

Segmentering: er det muligt at give slip på de fastlåste siloer, der eksisterer i 

vores fag, og finde emner, der samler frem for opdeler.  

 

Diskussion af hvilet af emnerne, som vil kunne trække flest medlemmer til at 

deltage i generalforsamlingen.  

 

Konklusion: 

Det besluttes at det primære fokus skal være på medlemsundersøgelsen, og 

at arbejdsgruppen går videre med planlægningen. 

  

5. Diskussion af udlicitering – hvordan stiller vi os som forening? 

Baggrunden for diskussion er, at to kommuner (Gribskov og Høje-Taastrup) 

indenfor de seneste måneder har varslet udliciteringer på 

genoptræningsområdet, som en del af besparelsestiltag. 

 

Diskussionen tager udgangspunkt i følgende spørgsmål: 

- Hvordan skal vi forholde os, når kommuner sender hele deres 

genoptræning i udbud? 

- Hvordan skal kvalitetsniveauet sikres? 

- Hvordan skal fagforeningen Danske Fysioterapeuter forholde sig til 

udlicitering? 

 

Det er ikke muligt at forhindre udbud, men foreningen bør arbejde for at 

medlemmerne får de bedst mulige arbejds- og lønvilkår også efter en 

udlicitering. Derudover ligger der en kerneopgave for foreningen i at arbejde 

for at beskytte fysioterapi som fag, og sikre kvaliteten i faget 

 

Der efterlyses mere viden om det lovgivningsmæssige grundlag for udlicitering 

særligt i forhold til kommunernes forpligtelser overfor borgerne jf. Sundheds- 

og Serviceloven. 

 

Der ytres ønske om, at kommunerne i deres udbudsmateriale sætter krav om, 

at det er fysioterapeuter, som skal udføre arbejdet med genoptræning, så det 

ikke ender med, at andre fagområder overtager fysioterapeuters 

arbejdspladser. 
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Foreningen bør oplyse medlemmerne om, at de har mulighed for at byde på 

de opgaver, som kommer i udbud, men det bør ikke være foreningens opgave 

at hjælpe medlemmerne med at udforme tilbud til kommunen.  

 

Det ville være forfriskende, hvis Danske Fysioterapeuter kom med en politisk 

holdning omkring foreningens syn på kommunernes trang til udlicitering.  

 

Konklusion: 

Regionsformanden takker for den livlige diskussion, og vil tage emnet omkring 

udlicitering af hele genoptræningsområdet op på et møde i Hovedbestyrelsen.  

 
6. Eventuelt 

Orientering om at et medlem af regionsbestyrelsen til et gratis 

litteratursøgningskursus på Metropol, har oplevet at blive forskelsbehandlet, 

fordi vedkommende ikke var offentlig ansat. Regionsformanden går videre 

med sagen. 

 

Spørgsmål om hvorvidt nyuddannede modtager vejledning i, hvordan man 

skriver en ansøgning. Regionsformanden undersøger det til næste møde i 

regionsbestyrelsen.  

 

Orientering om at der er nedsat en planlægningsgruppe, der har ansvaret for 

at arrangere regionskonference i august/september 13. Forslag til emner, der 

skal tages op til regionskonferencen kan sendes til regionsformanden, som vil 

videreformidle dem til planlægningsgruppen. 

 

Orientering om Københavns Kommune tiltag i forhold til ligestilling, der er en 

målsætning om, at 20 % af kommunens ansatte skal være mænd.  

 

Næste møde i regionsbestyrelsen afholdes d. 21. marts kl. 13:30-17:30 i 

mødelokale A19 på Nørre Voldgade. 

 


