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1. Velkomst
Tine byder velkommen og indleder mødet.
Regionssekretær Stinne har afbud, og det besluttes at Line tager referat af punkt 5 om drøftelse af 
repræsentantskabsforslag. Charlotte skriver referat af resten af mødet. 
Dagsorden godkendes.

2. Velkomst til Ida Jacobsen vores nye netværkskonsulent for region H og 
region Sj

RB-medlemmer præsenterer sig for Ida. Ida fortæller motivationen for sin opstart, samt sit første 
indtryk af arbejdet i foreningen. Ida blev ansat pr. 1. maj 2022, er uddannet cand. pæd. Og har 
erfaring i organisation og analyse.
Hun har sidst arbejdet i Kræftens bekæmpelse og har erfaring i at skabe netværk. Der er ansat i alt 
tre netværkskonsulenter; Lene dækker Syddanmark og Jacob dækker Midt- og Nordjylland. De 
arbejder i fællesskab på at skabe landsdækkende netværk i psykiatrien, samt et netværk for 
dimentender. Her overvejes det, om det skal være opdeles i geografi. Ida glæder sig til samarbejdet 
med regionsbestyrelsen og tilbyder gerne sparring i forhold til processer og lignende til vores 
kommende dialogmøder mv.  



3. Orientering v. Tine
Tine beretter, at hun er i gang med at forberede sin fratrædelse og introducere Line til arbejdet. Tine 
har i den forbindelse sendt en oversigt over sine arbejdsopgaver til RB.

DSA har i Region Midtjylland og Hovedstaden et projekt om at hjælpe dimentender hurtigt i 
arbejde. Ida orienteres om arbejdet i næste uge og kan herefter sende RB mere information. Der 
suppleres med, at bestyrelsens arbejde med rundringning til dimittender kan tilføjes til projektet. 

Tine og Line tager til Folkemøde på Bornholm i uge 24. Hovedbestyrelsen tager afsted og 
repræsenterer Danske Fysioterapeuter. Ydermere afholdes der medlemsmøde for fysioterapeuter på 
Bornholm onsdag d. 15. juni, hvor Tine takker af og Line siger velkommen.

Tine har haft møde med et par studerende, der har vist interesse i at indgå i RB.

Der er ansat en ny politiskchef i foreningen. Hun hedder Janne Fram Humfrey, og har tidligere 
været ansat i PFA, samt været spindoktor. RB drøfter muligheden for at invitere Janne til et 
kommende RB-møde.

4. Orientering v. RB-medlemmer
Mie og Charlotte har deltaget i et møde om etablering af et sundhedshus i Nordhavn. De var 
inviteret af By og Havn. Nordhavn er en nyere bydel, hvor der forventes at komme til at bo ca. 
40.000 mennesker. På nuværende tidspunkt bor der ca. 3000. Der lægges op til at enten at finde et 
muligt sted at overtage eller bygge. Det afhænger af interessen for ideen om et sundhedshus i 
bydelen. Der satses primært på private interessenter såsom fysioterapeuter, kiropraktorer, tandlæger, 
apoteker, forsikringsselskaber, investorer osv. Charlotte og Mie bidrog med, at der skal være god 
plads og fleksible løsninger i forhold til bevægelse - både menneskeligt, kulturelt og i forhold til 
lokalestørrelser. Københavns Kommune deltog også, men kommunen er ikke en del af det, som det 
ser ud lige nu. RB kunne med fordel tage en snak om begrebet Sundhedshus; hvad forstiller vi os? 
hvad er vores erfaringer lige nu? Det kunne suppleres med oplæg fra nogen, der har konkrete 
eksempler. Fx Center for Sundhed SUF.

Per T. orienterer om, at der for øjeblikket er forhandling med RTLN (regionernes takst og 
lønningsnævn) om praksisoverenskomsten. Per sidder i UP (udvalget for praksis).   

5. Drøftelse af forslag til Repræsentantskabet
Hver arbejdsgruppe fremlægger deres forslag. Efter dette møde arbejder grupperne videre med 
forslagene. Der er frist for indsendelse af forslag d. 22.08.2022. Her behøver forslagene ikke at 
være helt færdige. Her skrives under forslagsstillere noget i stil med at endelig liste afventer. Line 
forventer, a RB holder et Teammøde i august ca. en uges tid inden deadline.  



Næstformand/mænd

Arbejdsgruppe: Charlotte og Per T. 
Der er ikke bred opbakning til forslag om konvertering af regionsfomænd til næstformænd. Det er 
vigtigt at have det lokale kendskab samt opbygge relationer til fysioterapeuter i regionen. 
Overskrift: lokalpolitisk interessevaretagelse. Det er svært at lave en mere detaljeret beskrivelse for 
alle DFys regioner, da der er stor forskel på de fem regioner. Der ønskes i arbejdsgruppen en 
overordnet beskrivelse af opgaver. Hovedstaden oplever, at vi har færre midler pr. medlem og 
ønsker lige muligheder. Forslag til flere midler til Hovedstaden skal være et selvstændigt forslag.  
En næstformand/mænd skal være supplement til formanden og styrke foreningen centralt. Antallet 
af næstformand/mænd er ikke afklaret. Om regionerne skal se anderledes ud geografisk, er ligeledes 
ikke afgjort.  

Arbejdsgruppens spørgsmål seks ’ HB, i den kommende periode, skal udarbejde skriv om, hvad 
regionsformænd samt regionsbestyrelsers arbejde indebærer, så der sikres en ensartethed. Dette skal 
ske for at sikre lige værdi for medlemskab for alle medlemmer’ er der konsensus om at gå videre 
med.
Ligeledes forventes det, at netværkskonsulenterne kan aflaste regionerne. Det skal ses en som 
tilføjelse til regionernes arbejde. Vi forventer her flere aktive medlemmer samt mere dialog. 

Tanken om at opdele regionerne i mindre klynger skal modnes over tid. Klynger er ikke helt så 
relevante for det regionale område, som det er på det kommunale område. Derfor vil det være mere 
relevant som et supplement og ikke som et alternativ til regioner. 

Kønsneutrale titler

Arbejdsgruppe: Jesper og Katja.

Forslaget går primært på, at vi som forening ønsker at vise, at vi er inkluderende. Den enkelte kan 
titulere sig som man ønsker, men skriftligt vil ”formand” skulle ændres. 

Arbejdsgruppen informerer om, at det ikke virker som om, der kan skabes opbakning til titlen 
”ordfører” 

I valg af ”ord” behøver det ikke at være ens, for eksempel kan formand være forperson, eller 
politisk ordfører og næstformand kan være: talsperson, 2. ordfører, næsteordfører, viceordfører, 
eller næstforperson osv. 

Der er opbakning til ændring, og arbejdsgruppen arbejdes videre med forslaget. Forslaget vil være 
med konsekvent justering, for eksempel omkring ”næstformand”, ”Regionsformand” mv. 

Ændring i valgbarhed i forbindelse med valg til HB. 

Line arbejder videre med forslag og undersøger, om der overhovedet er behov for at stille forslaget. 

6. Generalforsamlingsindsatser
Punktet blev udsat pga. tidnød og sættes på til efteråret.



7. Dialogmøde refleksion og evt. output til medlemmerne
Der er enighed blandt RB om, at det var et godt Dialogmøde med pænt fremmøde og gode 
tilbagemeldinger fra deltagerne. Der var ca. 80 tilmeldte. RB beslutter at vende tilbage til 
Dialogmødet efter sommerferien. Der skal drøftes, hvordan vi skal arbejdet videre med de 
indsamlede stikord. Der er enighed om at give medlemmerne en kort tilbagemelding. Charlotte og 
Anders laver et udkast.

8. Eventuelt
Charlotte orienterer om, at der er medlemsmøde for fysioterapeuter ansat i myndighed of visitation 
d. 20. juni. Mødet arrangeres i samarbejde med ergoterapeuterne region Øst. Der er ca. 25 tilmeldte 
på nuværende tidspunkt.

9. Evaluering
Fint planlagt møde og gode fælles drøftelser. Dagsorden kan med fordel forkortes, så det er muligt 
at nå alle punkter på dagsorden.
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