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1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min) 

a. Tilstede og afbud samt præsentation 

 Til stede: Tine Nielsen, Kristoffer Bunch, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Tilde Randsborg, Per 

Norman, Jes Mogensen, Børge Bo Hansen, Katja Knudsen, Charlotte Larsen, Mette Amstrup, Kirsten 

Carstensen og Marie Posborg Bjørn. 

 Afbud: Bettina Jensen 

 

b. Godkendelse af dagsorden 

 Dagsorden blev godkendt 

2. Generalforsamlingen 5. maj 2015 (40 min) 

a. Program 

Debatmødet:  

Janus vil styre processen. 

 

Generalforsamlingen: 

 Generalforsamlingen vil køre efter samme procedure, som vi plejer. 

 Nina Sandholdt har sagt ja til at være dirigent. 

 RB spørger til selve procedurerne. Tine understreger, at de sædvanlige procedurer vil blive fulgt, men at 

procedurerne kan ændres, hvis RB beslutter det. 

 Der er sat tid af til at kandidaterne til RB kan præsentere sig selv. 

 Af hensyn til tidsforbrug vil regnskaber og budgetter blive fremlagt til orientering under optællingen eller 

efter valget. 

o Der er lavet en anden fordelingsnøgle med et større grundbeløb ifm. de kommende besparelse 

i regionerne. Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden skal forholdsmæssigt spare mere 

end de andre regioner. 

o Der spørges til udgifterne til medlemsaktiviteter, og hvorfor de er vokset så meget i 2014. Det 

svares, at udgifter på to poster er lagt sammen på grund af misforståelser mellem region og 

sekretariat. 

 

b. Diskussion af beretningerne 

Bestyrelsen opfordres til at komme med kommentarer, hvis debatten ikke kommer i gang af sig selv. 

 

3. Folkemødet på Bornholm (30 min) 
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a. Skal vi have T-shirts til RB? 

 Der var ikke tænkt fra centralt hold at man skulle have en fælles markering af at være fra Danske 

Fysioterapeuter fx ved fælles T-shirt. Dog har planlægningsgruppen besluttet, at alle får en taske, blok 

og pen med Danske fysioterapeuters logo.  

 Der spørges, om regionsbestyrelsen ønsker tøj eller andet til at markere sig på mødet. Selvom der ikke 

arrangeres noget centralt fra, kan vi i Hovedstaden godt bestille fælles tøj. 

 Bestyrelsens medlemmer fremhæver, at det er vigtigt at være synlige på Folkemødet og at de derfor 

gerne vil have fælles beklædning. Det nævnes desuden, at RB ikke er på Folkemødet som 

privatpersoner, men at de kommer der med en mission, hvorfor synlighed er vigtigt.  

 Det nævnes, at det kunne være rart med noget man kunne bruge til flere ting, og der er en fælles ønske 

om, at der bestilles noget, der ser ordentligt ud og ikke bare den sædvanlige ”kasse-trøje”.  

 Der foreslås at løsningen på synlighed kan være en t-shirt eller en vest. Desuden foreslås det, at RB får 

trykt nogle visitkort, som kan deles ud under Folkemødet. 

 

Konklusion: Tine vil under mødet med de andre regionsformænd tage problemstillingen op om, hvordan 

regionsbestyrelserne skal synliggøres. Desuden vil Tine undersøge muligheden for at bestille 15 veste med stort 

logo på ryggen, som kan bruges til flere lejligheder.  

 

b. Praktisk 

 Det er endnu uafklaret, hvilken base Danske Fysioterapeuter skal have på Folkemødet. Det foreslås, at 

det kunne være en idé at leje sig ind hos hende, der har en klinik midt på landsmødet og lave en lille 

station der. RHS undersøger om klinikken stadig eksisterer.  

 Vi ved endnu ikke, hvilke planer og tanker der centralt fra er vedr. afvikling og roller under Folkemødet. 

 Det diskuteres, hvad vi som bestyrelse skal deltage i på Folkemødet. Hvad skal der komme ud af 

Folkemødet, skal der artikler og nyheder på hjemmesiden? Eller hvad skal det munde ud i? 

 Det foreslås at målrette formålet med Folkemødet ift. de indsatsområder, vi har valgt ud i 

strategiplanen. 

Konklusion: Det ønskes at RHS, som til sidste Folkemøde, udarbejder et notat til RB med forslag til stande og 

oplæg, som kan være relevante for RB. Da vi ikke har flere RB-møder inden Folkemødet bliver al kommunikation 

skriftligt.  

 

c. Forslag til emner til medlemsmøde på Bormholm 

Praktisk: 
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Der findes et lokale i Rønne, hvor det efterfølgende vil være muligt at spise. Tine ønsker, at de RB-medlemmer 

der kommer til Bornholm med den tidlige afgang tirsdag aften støder til mødet og spiser sammen med 

medlemmerne.  

 

Forslag til emne for medlemsmødet: 

Der blev diskuteret flere muligheder. Det blev besluttet, at emnet fra første del af generalforsamlingen tages op 

på mødet på Bornholm. 

 

4. Pause (15 min) 

 

5. Status på strategiplan (40 min) 

Pga. tidsmangel udskydes dette punkt til næste møde, hvor en ny bestyrelse vil være valgt. 

 

6. Patientsikkerhedsrådet ved Kirsten (10 min) 

Kirsten er kommet i patientsikkerhedsrådet. 

Patientsikkerhedsrådet er en samling af mange forskellige fag fra praksissektoren: læger, speciallæger, 

fysioterapeuter, psykologer, fodterapeuter og kiropraktorer. 

Risikomanagers fra Region Hovedstaden deltager i rådets møder, der afholdes to gange årligt. Ved møderne 

behandles og diskuteres de utilsigtede hændelser, der er blevet indrapporteret siden sidste møde. Formålet er at 

forebygge kommende utilsigtede hændelser og på denne måde øge patientsikkerheden. 

Der er stor forskel i indrapporteringskulturen mellem de forskellige faggrupper. Der er meget lav indrapportering 

af utilsigtede hændelser inden for fysioterapien. 

Der, hvor det primært går galt, er kommunikationen mellem sektorerne. Der er så mange forskellige måder at 

skrive tingene på, at kommunikationen nemt fejler. 

Der tales om, at der muligvis skal fokuseres på bestemte områder, bl.a. akupunktur. 

Der stilles spørgsmål ved om utilsigtede hændelser, der opstår ved behandling uden overenskomst, også 

behandles i rådet. Det findes frem i bekendtgørelsen, at de utilsigtede hændelser kun indrapporteres fra alle under 

overenskomst. Dette er et markant problem, da klinikker uden overenskomst, så ikke har noget sted at indberette 

de utilsigtede hændelser, der sker i deres klinikker.  

 

Konklusion: 
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Tine går videre med informationen. Kirsten giver tilbagemelding før hendes næste møde. Indtil da overvejes det om vi i 

foreningen skal lave en artikel eller på anden vis gøre medlemmerne opmærksomme på rådets funktion. 

 

 

7. Medlemsarrangementer ved Charlotte (10 min) 

 Charlotte informerer om et forestående medlemsmøde om ”Velfærdsteknologi” torsdag den 18. juni kl. 

17-20. Emnet handler om, hvorvidt vi er klar til at inddrage teknologi i vores fysioterapeutiske praksis. 

Lars Damkjær vil holde et foredrag som bl.a. omhandler digitalt understøttet træning og erfaringer på 

området. Laura Stavn fra Copenrehab vil fortælle om konkrete forskningsprojekter inden for området.  

 FysioPilates: 

o I marts afholdtes en vellykket arrangement, som medførte en lang venteliste.  

o Det overvejes derfor om arrangementet skal gentages.  

o Det diskuteres at en gentagelse kan være problematisk, da det diskuteres om arrangementet er 

et kursus for vores medlemmer eller om det kan karakteriseres som en reklame for et firma.  

o Det foreslås, at de faglige selskaber kan stå for en gentagelse af mødet i stedet for os. 

 Aflønning af foredragsholdere. Dette er ændret fra fast honorar til, at der skal forhandles. Dette skal den 

fremtidige bestyrelse være opmærksom på. 

 Tine understreger, at der kan laves en politik om honorarer til medlemsarrangementer. Charlotte vil følge 

op med et oplæg om dette. 

Konklusion: 

I den nye bestyrelse tages følgende op: 

1. Hvilke retningslinjer skal vi generelt lave arrangementer efter? 

2. Hvilke retningslinjer skal vi generelt honorere efter? 

 

8. Nyt fra… (15 min) 

a. Formand 

 Tine har møde med en tekniker mandag den 11. maj vedr. renovation af regionskontoret.  

 Uddannelsesreformen: 

Den nationale studieordning forsvinder og de enkelte institutioner kan dermed tilrettelægge 

uddannelsen i højere grad efter eget ønske. Der bliver et nationalt råd, der får en rådgivende rolle ift. 

organiseringen af uddannelsen. De to første år bliver ensrettede på landsplan, men derefter kan studiet 

tones, som institutionen ønsker det. Der lægges desuden vægt på det tværfaglige indhold i 

uddannelsen. 
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 Vi har sendt invitationer til RB-møderne på mail, så de automatisk kommer ind i jeres mail-systemer, 

hvis i accepterer. Det spørges om folk får disse indkaldelser og om denne procedure skal fortsættes? Vi 

prøver igen og sender invitationer ud til den nye bestyrelse.  

 Danske Fysioterapeuters 100 års jubilæum (2018): 

Tine sidder i planlægningsgruppen. Det er besluttet, at der skal laves en bog om fagets historie gennem 

de sidste 100-150 år. Der vil desuden i forbindelse med jubilæet blive arrangeret en bred skare af 

forskellige aktiviteter, der både retter sig mod medlemmerne og mod offentligheden. 

 

b. Medlemmer 

 Det foreslås at der indkaldes til et ekstra RB-møde inden Bornholm, for at hilse på de nyvalgte 

medlemmer. Tine fremhæver at der ikke er tid til dette, og at der i stedet laves en samling tirsdag aften 

på Bornholm, hvor den nye bestyrelse kan hilse på hinanden.  

 Der skal spares i flere regioner. I regionernes MED-udvalg er man gået sammen om en 

pressemeddelelse rettet mod Regeringens økonomiforhandlinger. Der skal tales for en større og mere 

holdbar økonomi for sundhedsvæsenet. Dette foreslås at pressemeddelelsen lægges på hjemmesiden. 

 

9. Eventuelt (10 min) 

Ingen kommentarer. 

10. Evaluering af møde (5 min) 

Ingen kommentarer.  

 

Tidsangivelserne er kun vejledende. 


