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Punkt 1: Velkomst ved Tine Nielsen - O, B (5 min)

Godkendelse af dagsorden og Per T som ordstyrer

Noget til eventuelt?

1 Charlotte Larsen

2 Stine Holm Petersen

3 Line Schiellerup

4 Per Norman

5 Anders Jæger

6 Rasmus Sylvest Mortensen

7 Jes Mogensen

8 Tilde Randsborg

9 Jeanette Præstegaard

10 Katja Milling Knudsen

11 Per Tornøe

12 Børge Bo

13 Anja Birkehøj Mattey

14 Karen Elverskov 

REP: Repræsentantskabet

REP21: Det ordinære repræsentantskab 2021

X-REP21: Det ekstraordinære repræsentantskab 2021

RB: Regionsbestyrelse 

GF: Generalforsamling 

HB: Hovedbestyrelsen

B: Beslutning

O: Orientering

D: Diskussion 

Deltagere: Tine Nielsen, Line Schiellerup, Børge Bo Hansen, Rasmus Sylvest Mortensen, Jes Mogensen, Per 



Tornøe, Per Norman, Tilde Randsborg, Stine Petersen, Katja Knudsen, Charlotte Larsen, Karen Elverskov 

Afbud: Jeanette Præstegaard, Anders Breinholt Nielsen, Anja Mattey 

Punkt 2: Orientering v. Formand Tine Nielsen - O (10 min) 

Tine orienterer om fire punkter:

- Krop og Fysik: Tine orienterer om, at det er muligt at få tilsendt flere blade, så 
bestyrelsen kan få et eksemplar.

- Kræftplan 2: Der er høring i Regionen vedr. kræftplan 2 og et høringsmøde d. 
14/6 Vi vil prøve at afsøge mulige deltager. 

- OUH og opgaveglidning: Der arbejdes aktivt i alle regioner og centralt, med at 
gøre opmærksom på den ”uheldige” opgaveglidning, både overfor politikere, 
ledelser og andre organisationer. 

- Repræsentantskab i august. Der er stillet 36 forslag. Der har aldrig været 
indsendt så mange forslag, så det bliver et stramt program til ex. ordinær 
repræsentantskabsmøde.

Punkt 3: Orientering v. RB-medlemmer - O (10 min)

Charlotte orienterer om, at Merete Rønn Christensen, chef for center for omsorg og rehabilitering i 
Københavns Kommune, går på pension. Der er afskedsreception sidst i juni. 

Charlotte har fået bevilliget et kursus af Tine med henblik på, at vurdere om det kan bruges til et 
medlemsarrangement. Kursuset hedder ’Din krop kan tale – uden du åbner munden’ ved Niels Krøjgaard. 
Kursuset foregår d. 7. juni, og Charlotte vil refererer fra det på næste RB-møde. 

Punkt 4: Kvalificering af punkt til dagsorden - B, (5 min) 

Tine kvalificerede punkt om kommunikation med sektorerne ved næste møde efter spørgsmål fra Per T. 
Bestyrelsen beslutter, hvem der påtager sig at stå for oplæg om kommunikation med sektionerne. 

Punktet tages op på RB-mødet d. 12 oktober. Børge Bo kigger på den kommunale hverdagsrehabilitering 
samt Tine og Per N refererer diskussion fra SU møde vedr. kommunal tilbud eller vederlagsfri. 

Punkt 5: Opsamling på GF og planlægning af ekstraordinær GF - D, B (40 min)



Opsamling fra generalforsamling d. 5. maj 

Overordnet gik generalforsamling godt, der blev afholdt online. Eneste tekniske problem var, at Tine 
kortvarigt blev koblet fra undervejs i mødet. 
Det fungerede fint, at bestyrelsesmedlemmerne på skift fremlagde den mundtlige beretning. Man kunne 
eventuelt have koordineret oplæggene mere, så de blev mere ensartet. Til en anden gang vil det være godt at 
fokusere på at få flere kommentarer fra medlemmerne end fra bestyrelsen undervejs i oplæggene. Ved at 
præsentere den mundtlige beretning med temaer udvalgt af bestyrelsen, er det vores dagsordenen der fylder 
og ikke medlemmernes. Det var frustrerende at blive lukket ned i sit oplæg, når man har forberedt sig. Man 
skal ikke få mindre tid til sit oplæg, fordi man er sidst, og tiden begynder at blive knap. Det foretrækkes at 
dirigenten forholder sig neutral, og ikke byder ind med personlige kommentarer. Ligeledes kan man overveje 
at live-streame generalforsamlingen.
Man kan overveje at ændre måden budget og regnskab præsenteres på, så det bliver nemmere at forstå og 
forholde sig til. 

Inden næste gang den mundtlige beretning skal præsenteres, skal bestyrelsen reflektere og diskutere, hvad vi 
ønsker formålet med beretningen skal være, og hvordan den skal præsenteres. 

Planlægning af ekstraordinær generalforsamling

Arbejdsgruppen er fortsat den samme med Charlotte og Børge Bo. Afprøvning med at opdele 
generalforsamling skal foregå med en mere uformel dagsorden som eksempelvis på et dialogmøde. 
Tine forslår, at emnet til den ekstraordinære generalforsamling bliver et emne der er meget oppe for tiden: 
opgaveglidning, opgaveudvikling og at der i fremtiden kommer til at mangle velfærdsuddannede fagpersoner 
(læger, lærer, pædagoger, sygeplejersker mf.), og dermed hvordan fysioterapeuter kan byde ind på opgaver. 

Punkt 6: Pause - 10 min

Punkt 7: Kommunal- og regionsrådsvalg: Ulighed i sundhed - O, D, B (60 min)

Interview af politiker

Rasmus bliver interviewet, da han stiller op til regionsrådsvalget 2021 for SF. Han giver eksempler på, 
hvordan fysioterapeuter kan påvirke uligheden i sundhed.

- Ulighed i sundhed er et strukturelt problem, der er svær at ændre på det individuelle plan.
- I forhold til uddannelse er det vigtigt at fokusere på grunduddannelse, og se på os som 

sundhedsrepræsentanter i et bredt fagligt fællesskab. Vi skal gå væk fra ideen om én korrekt 
sundhed, men tage udgangspunkt i den enkelte borgers liv og dennes sundhed. Vi skal have en mere 
inkluderende sundhedsopfattelse i samfundet. 

-  Overgang mellem sektorer og behandling: Vi skal indrette vores sundhedssektor således at borgerne 
bliver hjulpet bedre fra en sektor til en anden, og ikke slippes før næste instans har overtaget. 
Borgere, der udskrives, skal ikke overlades til sig selv men hjælpes på vej. Man kan ansætte 
fysioterapeuter i stillinger delt mellem sektorer. Vi skal også have et bedre overblik over tilbud der 
eksisterer i det kommunale samt private, således at borgere kan tilbydes disse efter end indlæggelse. 
Vi skal ydermere sikre borgere med lav indkomst og kort uddannelser, da det statistisk set er dem 



der har det største behov for hjælp. Psykiatriske borgere skal have genoptræningsplaner. Vi ser ofte 
at dette mangler. Der skal mere bevægelse samt viden om krop og sundhed ind i folkeskolen. Vi skal 
sikre bedre screening inden start i skolen samt i det mindste klasser, så vi forgriber ulighed i 
sundhed. Slutteligt skal vi satse på systematisk indsatser på området som hjerte, diabetes og KOL.

Rasmus slutter af med at give eksempler på hvilke initiativer DFys har igangsat der sikre borgere med lav 
indkomst 85 % tilskud til behandling. Ligeledes skal vi arbejde for at sikre vederlagsfri fysioterapi. 

Bestyrelsens drøftelser ud fra Rasmus’ oplæg med et kommunalt og regionalt perspektiv.

Gruppe X diskuterer blandt andet:

- Fokus på det fysisk aktive hospital 
- Møde med regionspolitikere
- Logistik og transportmuligheder til de nye supersygehuse, indretning af dem samt arbejdsmiljø
- Screene patienter så de får de rette tilbud
- Vigtige områder: geriatri, herte, KOL og diabetes. Der skal være et særligt fokus på fysisk aktivitet 

og mobilisering. 
- Meget gøres op i antal sengedag patienter har og hurtig udskrivning. Hvordan undgår vi 

genindlæggelser?
- Fysioterapeuter på skadestuer og akuttelefonen er en god investering i forhold til diagnosticering af 

specielt ryg, led, muskelsmerter, idrætsskader mm. Kan der etableres et telefontilbud, hvor borgere 
kan tale med en fysioterapeut og dermed muligvis undgå at blive en patient? Ydermere kan vi undgå 
funktionstab ved indlæggelse?

- Hvordan sikre vi genoptræningsplaner til psykiatriske patienter? Vi skal sikre bedre samarbejde 
mellem regionale, kommunale og private tilbud. 

- Hvordan sikre vi fysioterapiens faglige kompetencer i en tid, hvor opgaveglidning fylder meget, og 
der er mangel på personale fra andre faggrupper? Fysioterapeuter skal primært bruge deres tid på 
fysioterapi og fysisk aktivitet.

Gruppe Y 

Regionalt: 

- Der skal skrives GOP (genoptræningsplaner) for alle patienter
- Diabetes bus 
- Der skal være lighed i de tilbud der eksisterer i regionen. 
- Bedre overgang mellem sektorerne 
- Forløbsprogrammer der sikre lighed i sundhed

Kommunalt: 

- Fysiske kompetencer på skole- og beskæftigelsesområdet. 
- Der skal sikres støtte og kontaktpersonsordning. 
- Fysioterapeuter skal være med på hjemmebesøg ved 1.gangs familier
- Fysioterapeuter skal sikre forebyggelse og vedligeholdende behandling
- Fysioterapeuter skal være med i opsøgende teams på eksempelvis ældre- psykiatrisk og 

socialområdet. 



Punkt 8: Pause - 10 min

Punkt 9: Formøde med medlemmer forud for REP i august 2021 - D, B (20 min)

Planlægning af formøde med medlemmer d. 18 august 2021 kl. 17-19. Bestyrelsen 
beslutter, hvordan medlemsmødet skal struktureres med henblik på diskussion af 
indkomne REP- forslag.

Punkt 10: Bestyrelsens kommunikationsstrategi v. Charlotte - O, D, B (30 min)

Charlotte mener, at vi skal have en tydeligere kommunikationsstrategi, end vi har i dag. 

Er vores hjemmeside et medie vi vil bruge til at kommunikere med medlemmerne, og i så fald, hvordan når 
vi længere ud til flere medlemmer. Den kommunikation vi gerne vil have ud til medlemmer, skal 
understøttes af de rigtige platforme og ressourcer. Vi skal arbejde mod at mindske afstanden mellem 
bestyrelse og medlemmer. Tid er en udfordring og hvem skal stå for arbejdet med at skrive og kommunikere 
ud? Der er usikkerhed om, om det der lægges ud på siden, skaber værdi for medlemmerne. Vi skal ikke bare 
lægge ud for at gøre det. Kan vi inddrage medlemmerne og spørge ind til deres foretrukne 
kommunikationsform?

Det hele kan komme til at afhænge af, om den centrale hjemmeside nedlægges. I så fald må vi forvente en 
større trafik på vores egen side. 

Beslutning: Den nye bestyrelse skal efter valget beslutte sig for, hvordan de ønsker at formidle og 
kommunikere til medlemmerne, og hvordan set-up’ et kunne være. 

Punkt 11: Pause - 10

Punkt 12: Datoer for kommende RB-møder - B (5 min)

Kommende møde-datoer:
Dato
Onsdag d. 18. august 14.30-17.00 RB-møde om det kommende REP
Onsdag d. 1. september 14.00-18.00 RB-møde
Tirsdag d. 12. oktober 14.00-18.00 RB-møde - det første efter GF og valg 

Eventuelt med dimittend-opkald 

Torsdag d. 2. december møde:14.00-18.00 RB-møde med juleafslutning

Andre vigtige datoer:



Ekstraordinær REP d. 27-28 august Afholdes i Nyborg 
Ekstraordinær GF i region H d. 9 september Afholdes af valg til bestyrelsen
Regionskonference d. 12 november 
Dialogmøde d. 13 november 

Punkt 13: Kommunikation til medlemmer - B (10 min) 

Vi skal kommunikere ud, at vi afholder medlemsmøde forud for REP i slutningen af august. Vi skal opfordre 
til, at medlemmerne deltager i et fysisk møde, hvor vi skal diskutere forslag til REP. Vi kan desværre ikke 
tilbyde virtuel deltagelse. Line lægger et skriv op. 

Punkt 14: Eventuelt

Tilde: TR i regionalgruppe inviterer også de kommunale TR til at stille forslag om, at de centrale 
medarbejdere præsenteres i fagbladet for på den måde at gøre foreningen og arbejdet heri tydeligere for 
medlemmerne. 

Charlotte: Charlotte og Anders er genvalgt på TR-pladserne til RB. 

Line: Vi skal have en planlægningsgruppe (Line og Jes) der skal arrangere et minigolf medlemsarrangement. 
Line har hørt godt om en bane i Nordhavnen. Først walk and talk og afslutning med minigolf og fadøl. 

Line: Vil gerne være klinisk praktiksted. Uddannelsen fortæller, at de studerende ikke vil rejse så langt. Tine 
vil gerne have den slags orienteringer, da hun sidder i uddannelsesudvalget. 

Punkt 15: Evaluering
Tine: Dejligt med en så aktiv RB
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