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Regionsbestyrelsesmøde 
 

1. Velkommen  

Regionsformand, Tine Nielsen byder velkommen til det sidste 

regionsbestyrelsesmøde inden generalforsamlingen d. 17. april.  

Enok Holsegaard, der er repræsentant for de studerende ønsker indenfor kort 

tid at trække sig fra bestyrelsen, han har derfor taget Malene Glerup med til 

mødet, da hun er interesseret i at overtage Enok Holsegaards plads. Tine 

Nielsen gør opmærksom på, at de studerende på de to 

uddannelsesinstitutioner i regionen; Metropol og UCC skal gøres opmærksom 

på, at der skal vælges en ny repræsentant for de studerende. 

 

2. Nyt fra … 
2.1 Formanden 

 Danske Fysioterapeuter har valgt ny formand, Tina Lambrecht. 

Hovedbestyrelsen og den nye formand har besluttet at opstarte en 

proces, hvor det fremtidige arbejde, udvikling og samarbejde skal 

diskuteres.  

 

 Gribskov kommune udbyder alt i social- og sundhedsfunktion til 

konkurrenceudsættelse. I den forbindelse har Gribskov valgt at 
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inddrage følgende parter: hverdagseksperter (fx brugere, 

plejehjemsbeboere, ansatte), fageksperter (fx fagene, faglig vejleder, 

plejehjemsledere), markedet (firmaer mv.), civilsamfundet (kommunens 

borgere). Tine Nielsen har været til møde i Gribskov, og gjorde der 

opmærksom på, at man ikke må glemme den faglige udvikling, og at 

samarbejdet på tværs af sektorer skal fremtidssikres. Derudover 

påtalte Tine Nielsen kommunernes forsyningsforpligtelse i forhold til, 

hvis firmaerne der overtager opgaverne fx går konkurs. Tine Nielsen er 

løbende i tæt kontakt med fysioterapeuterne i Gribskov omkring, hvad 

de skal være opmærksomme på i forbindelse med 

konkurrenceudsættelsen. Det er ikke endeligt besluttet, hvor meget der 

ender med at komme i udbud.  

 

 Tine Nielsen var d. 19. marts 2013 til møde med Ninna Thomsen, 

Sundheds- og omsorgsborgmester i København. Til mødet blev der 

bl.a. talt om følgende temaer:  

 

o Børn skal synes det er sjovt at bevæge sig (fysioterapeuter i 

folkeskolen til bl.a. screening). 

o Socialpsykiatri og fysioterapeuter. 

o Idrætsklinik – som modspil til Region Hovedstadens passivitet i 

forhold til at få fysioterapeuter ind på akutklinikker. 

o Ældreområdet – skævhed i sundhed, hvordan når man de 

svageste. 

 

 Orientering om Hovedbestyrelsens møde i marts. Der er nedsat en 

gruppe, der skal se på vedtægtsændringer. Forventning om underskud 

på budgettet 2013/2014 pga. flere uforudsete udgifter. Sekretariatet 

skal pr. 1. november 2013 have nye lokaler, der er pt. tre adresser i 

spil. På regionskontoret er der overvejelser om at finde lokaler 

sammen med regionskontoret for DBIO m.fl. 

 

 Overenskomstområdet – der er indgået overenskomst på det 

kommunale og regionale område, men den er endnu ikke underskrevet 

grundet KL’s lockout varsel af lærerne. 50 medlemmer af Danske 

Fysioterapeuter, der er lærere på det statslige område står også til at 

blive lockoutet.  

 

 Fordeling af MED pladser i regionen bliver offentliggjort d. 22. marts 

2013.  
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2.2 Medlemmer 

 Mette Amstrup og Tilde Randsborg har været til et møde omkring 

børneområdet med Merethe Amdisen, næstformand i Social- og 

Sundhedsudvalget i Ishøj. Referat fra mødet vil snarest blive sendt ud 

til regionsbestyrelsen. 

 Line Schiellerup orienterer om, at der er indgået MED aftale i Region 

Hovedstaden. 

 Der har været slået en vicedirektørstilling op på Hvidovre/Amager, hvor 

kandidaten skulle have en sundhedsfaglig baggrund, i første omgang 

kom der ikke tilstrækkelig med kvalificerede ansøger, så den er slået 

op igen. Ligeledes har der været slået en mellemlederstilling op, her vil 

der dog snart blive præsenteret en kandidat. 

 Bettina Jensen orienterer om, at fysioterapien på Bispebjerg og 

Frederiksberg hospitaler nu er slået sammen. 

 

3. Generalforsamlingen d. 17. april  
3.1 Gennemgang af programmet 

Se det her: http://fysio.dk/Regioner/hovedstaden/Kalender/Generalforsamling-

i-Danske-Fysioterapeuter-Region-Hovedstaden/ 

 

Snak om hvilke emner der skal med i den mundtlige beretning.  

 

Mie Rinaldo og Carsten B. Jensen orienterer om, at de ikke kan komme til 

generalforsamlingen, men at de begge ønsker at genopstille.  

 
3.2 Budget og regnskab  

Tine Nielsen fremlægger regnskab for 2011 & 2012 samt budgettet for 2013 & 

2014.  

Først bliver de enkelte poster på regnskabet uddybet. Herefter gennemgås 

budgettet for de kommende to år. Særligt rettes opmærksomheden på, at der 

er afsat flere penge til regionsbestyrelsen samt medlemsaktiviteter. 

Forklaringen derpå er, at regionsbestyrelsen dels ønsker at afholde et todages 

seminar, hvor bestyrelsen kan komme mere i dybden med flere emner, 

ligesom der er planer om at lave flere arrangementer for medlemmerne fx 

dialogmøder o.lign. 

Bestyrelsen godkender herefter budgettet. 

 
3.3 Tryk og distribuering af beretning  

Diskussion af hvorvidt der skal sendes trykte eksemplarer af beretningen ud til 

alle regionens arbejdspladser. Det besluttes, at beretningen sendes ud pr. 

mail til alle medlemmer i regionen. Forslag om at mailen, der sendes ud til alle 

medlemmerne gøres personlig, og at der lægges vægt, på at man gerne vil se 

det pågældende medlem til generalforsamlingen. Der vil blive trykt en 

begrænset mængde beretninger, som de arbejdspladser, der måtte ønske det 

http://fysio.dk/Regioner/hovedstaden/Kalender/Generalforsamling-i-Danske-Fysioterapeuter-Region-Hovedstaden/
http://fysio.dk/Regioner/hovedstaden/Kalender/Generalforsamling-i-Danske-Fysioterapeuter-Region-Hovedstaden/
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kan rekvirere fra regionskontoret, ligesom der vil være trykte eksemplarer af 

beretningen til alle dem der kommer til generalforsamlingen. 

 

 4. Pause  
 

5. Danske Fysioterapeuters ny strategiplan  
Tine Nielsen præsenterer den strategiplan for 2014 som hovedbestyrelsen har 

vedtaget. Hovedelementer i strategiplanen er: Rekruttering og fastholde og 

jobvækst på det private arbejdsmarked. I forhold til sidstnævnte, så skal det 

ikke ses som udtryk for, at man dropper det offentlige område, men derimod 

blot et ønske om et forøget fokus på det private arbejdsmarked. Ikke mindst 

set i lyset af, at danskerne i dag betaler 18 milliarder kroner om året af egen 

lomme til sundhedsydelser, fysioterapeuternes andel deri er i dag ikke særligt 

stor, derfor ønsker man at arbejde for at gøre denne andel større.  

 

Udover hovedelementerne i strategiplanen er der tre indsatsområder: 

erhvervsstrategi, faglig kvalitet i fysioterapi, kvalitet og service. Under disse er 

der formuleret 10-15 konkrete projekter, der skal sikre at indsatsområderne 

bliver ført ud i livet. 

 

Regionsbestyrelsen diskuterer herefter, hvad de tænker om strategiplanen 

samt hvordan man i regionen kan arbejde med strategiplanen. 

 

Ønske om at Danske Fysioterapeuter bliver bedre til at sparre med 

iværksættere omkring idéer og forretningsmuligheder, særligt når man beder 

fysioterapeuterne om at tænke ud af boksen og selv skabe arbejdspladser. 

Det påpeges, at der kan være en udfordring i, at vejledningen fra Danske 

Fysioterapeuter ikke må blive konkurrenceforvridende.  

Det forslås, at man arrangerer et inspirationsmøde for medlemmer, hvor man 

fokuserer på iværksætteri. Relevante temaer kunne fx være 

velfærdsteknologier, biomekanik, fysioterapi og fertilitet.  

 

 

For at undgå at nogle føler sig grupper føler sig overset i den nye strategiplan 

skal Danske Fysioterapeuter bør være bedre til at synliggørelse, hvad det er 

man som medlem får for fagforeningskontingentet. Det forslås, at der på 

hjemmesiden og i Fysioterapeuten etableres små rubrikker, hvor der står: 

”Vidste du, at Danske Fysioterapeuter arbejder for…”. Der opfordres ligeledes 

til, at foreningen tydeligt fortæller, at selv om man i den kommende tid vil 

fokusere på vækst på det private arbejdsmarked, så kan det på sigt gavne alle 

fysioterapeuter. 
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Konklusion: 

Den ny strategiplan har afført idéer, som regionsbestyrelsen vil arbejde videre 

med ved fx at arrangere et møde for (kommende) iværksættere.  

 

6. Evaluering af kommunalreformen  
Diskussion af hvordan evalueringens konklusioner stemmer overens med 

virkeligheden.  

 

 Den strukturelle organisering efter kommunalreformen gør det svært at 

samarbejde på tværs af henholdsvis regioner, praktiserende læger og 

kommuner, særligt pga. de forskellige økonomiske præferencer 

sektorerne i mellem. Derudover er det også vanskeligt, som behandler 

at få adgang til patienternes forhistorie, fordi der ikke er udveksling af 

de forskellige sektorers notater.  

 

 Genoptræningsplaner: i evalueringen står der, at genoptræningsplaner 

vurderes som et godt redskab. I praksis er det dog ikke det 

fysioterapeuterne oplever. Problemet er, at genoptræningsplanerne 

ikke er særlig brugerrelaterede, mange patienter har svært ved at 

forstå, hvad der står i planerne, og de tror at de skal gøre noget med 

planerne. 

Det ville være fint med en fælles skabelon til genoptræningsplaner, 

men man skal måske overveje om patienterne skal have den samme 

udgave af planen som kommunerne, der bruger planerne til at fordele 

ydelser ud fra.  

Efterlysning af at flere parter fra de forskellige sektorer bliver inddraget 

i forbindelse med justering af genoptræningsplaner.  

 

 Det påpeges, at evalueringen rammer plet i forhold til, at der pt. er 98 

forskellige sundhedsaftaler. Regionsbestyrelsen opfordrer til, at man 

laver noget mere ensretning på området, så man kan få den samme 

behandling uanset i hvilken kommune man er bosat i. Samtidig er det i 

dag de enkelte kommunernes økonomiske grundlag, der bestemmer 

hvilke genoptræningstilbud patienterne reelt bliver tilbudt, dette er ud 

fra et fysioterapeutisk fagligt perspektiv problematisk.  

 

 Der er stor forskel på de specialiserede tilbud i kommunerne. Men 

savner at evalueringen kom mere ind på, at mange kommuner rent 

faktisk har formået at samarbejde på tværs omkring de specialiserede 

tilbud.  

 

Konklusion: 

Fra central side i Danske Fysioterapeuter er man ved at udarbejde et 

høringssvar til evalueringen af kommunalreformen. Tine Nielsen vil 
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videreformidle regionsbestyrelsens input, så de kan komme med i 

høringssvaret.  

 

7. Eventuelt  
 Medlemsaktivitetsgruppen vil i det kommende år arbejde under 

overskriften ”Sæt strøm til fysioterapien”, og har indtil videre planlagt 

tre medlemsmøder. 

 

 Der er kommet to henvendelser fra medlemmer, der gerne vil være 

med til at arrangere medlemsmøder om henholdsvis bindevæv og den 

ældre medicinske patient. 

 

 Danske Fysioterapeuter fylder 100 år i 2018. Hovedbestyrelsen er 

opmærksom på dette.  

 

 Carsten B. Jensen holder orlov fra uge 16 og 6 uger frem. 

 

 Opfordring til regionsbestyrelsen om at reklamere for dialogmødet d. 9. 

april og generalforsamlingen d. 17. april.  


