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Punkterne er markeret med et forventet tidsforbrug (X min) og en markering af, hvorvidt punkterne
indeholder – Orientering (O), Drøftelse (D), og Beslutning (B)
RB = Regionsbestyrelsen
REP = Repræsentantskabsmøde
HB = Hovedbestyrelsen
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REP20 = det ordinære Repræsentantskab 2020
X-REP21 = Det ekstraordinære Repræsentantskab 2021
GF= Generalforsamlingen

Ordstyrer: Tilde
Mødeleder: Tine Nielsen
Referent: Mathilde Werborg Birkholm og Stinne Nøttrup

1. Velkommen v. regionsforman Tine Nielsen – O (5 min)
Tilstede: Børge Bo, Rasmus (til punkt 5), Karen, Stine, Noor, Charlotte, Katja, Line, Tilde, Jeanette,
Anders, Jes, Tine
Afbud: Per N., Per T., Anja

Dagsorden godkendes
Tilde godkendes som ordstyrer
Tine byder velkommen til den nye regionssekretær Stinne

2. Orientering v. formand (Tine Nielsen) – O (20 min)
Tine beretter om regionsformandsseminar
-

Den 20. og 21. august blev der afholdt regionsformandsseminar for de regionale formænd.
Her fik formændene besøg af Lars Quistgaard (formand for Akademikerne/AC). Under
besøget blev DFys’ erfaring med udpegning til MED og den lokale politiske struktur i DFys
drøftet.

Tine beretter om corona-fortællinger, som regionsformændene er blevet præsenteret for.
-

Fysioterapeuter der med udgangspunkt i Corona er blevet fastholdt i arbejdsopgaver, som
ikke normalt er indbefattet i det fysioterapeutiske felt.
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-

Der opfordres af RB til, at man følger op på de erfaringer, fysioterapeuter har fået under
corona.

Tine beretter om problematikken omhandlende værnemidler, og hvem der har fået tildelt dem under
Corona.
Noor afventer derudover den centrale undersøgelse fra Dfys, som kommer hen mod slutningen af
år, så der bedre kan vurderes, hvad der skal løftes af COVID- problematikker for regionens
medlemmer.
Noor går fem timer op i arbejdstid. Hermed har vi en 15 timers lønnet næstformand i DFysH.

3. Orientering v. RB-medlemmer – O (30)
Anders orienterer om FEA-aftale
Der orienteres om, at der forhandles om FEA-aftaler. Andre faggrupper er allerede i gang
med deres forhandlinger. Det er især differentieringen mellem deltids- og
fuldtidsmedarbejdere, der skal forhandles. Regionen forhandlinger med udgangspunkt i, at
deltidsansatte ikke skal have tillæg for overtid, før de har arbejdet mere, end hvad der svarer
til en fuldtidsstilling. Dette er der en række problematikker ved.

Disse forhandlinger er motiverede af den pukkelafvikling, som forventes at finde sted i
efteråret, hvor det specielt er de corona-udskudte elektive kirurgiske indgreb, som skal
gennemføres. Der er afsat penge til pukkelafviklingen.

Ligeledes er der afsat penge til de dønninger, som kommunerne vil opleve i forbindelse med
pukkelafviklingen. KL står for fordelingen af pengene. Der opfordres til at efterspørge disse
midler, for at øge presset på, at pengene bliver fordelt. Derudover har kommunerne
modtaget ekstra bevillinger til hygiejne som følge af corona.
Charlotte orienterer om OK21
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UFLO har været ind over kravsudtalelser og henstilling i forhold til
overenskomstforhandlingerne.
Der orienteres om AC’s oplæg til overenskomsten.
Der har tidligere på året været drøftelser om, hvorvidt vi skulle forhandle overenskomst nu
eller videreføre den gældende overenskomst. Det er blevet besluttet, at
overenskomstforhandlingerne 2021 gennemføres. AC’ samlede indstilling til
overenskomsten er at begrænse kravene, da der er en mindre forhandlingsramme til OK21.
Det forventes desuden, at den kommende overenskomst vil gælde for en treårig periode.

UFLO har på baggrund af kravsudtalelserne udarbejdet en samlet og prioritet liste med de
krav, de offentlige ansatte har til den kommende overenskomstforhandling. Øverste krav er
lønstigninger. Herefter er det kompetenceudvikling, der ønskes med i forhandlinger. Pension
blev nævnt i mindre omfang. Dette skal ses i lyset af, at fysioterapeuterne har gode
pensionsforhold, i forhold til de faggrupper vi plejer at sammenligne os med.

Der berettes yderligere om, at flere af henstillingerne i kravsindsamlingen går på udligning
for forskellen på løn mellem de kommunale og regionale overenskomster. Eftersom der er
tale om to forskellige arbejdsgivere, er der ikke mulighed for at udligne forholdene. Der blev
drøftet på RB-mødet, at vi skal være bedre til at kommunikere denne forskel ud, da det er en
tilbagevendende tematik.

4. REP – O, D, B (30 min)
Dette punkt indeholder hovedsageligt forslag til REP. Der er deadline for forslag til det ordinære
REP20 d. 1. september, mens der er deadline for forslag til det ekstraordinære REP21 d. 15. januar
2021.

Tine indleder punktet med en introduktion til strukturforslaget
Efter introduktionen taler forslagsgrupperne sammen for at lave en strategi frem til deadline
Der arbejdes videre med:
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-

Forslag om organisatoriske karriereveje (Stine, Katja, Anders og Børge Bo)

-

Forslag om opgaveglidning (Anders, Katja, Stine, Børge Bo og Anja)

Forslagsgruppen der arbejdede med opbygning af hjemmeside, har besluttet at frafalde forslaget.

5. Dato-logistik – B (10 min)
Nedenfor er en kalender over begivenhederne i RB det kommende år. Kalenderen vil blive
opdateret i forbindelse med hvert RB-møde.
På dette møde har RB fastlagt datoer for kommende RB-møde samt Generalforsamlingen.
Dato/tidspunkt

Begivenhed

01.09.2020

Deadline for forslag til REP20

21.09.2020

Deadline for udsendelse af praktiske oplysninger og program til RB-seminaret

01.10.2020

Medlemsmøde på Bornholm

01.-03.10.2020

RB-seminaret

07.10.2020

RB-møde

27.10.2020

Medlemsmøde for visitatorer og sagsbehandlende fysioterapeuter

28.10.2020

Medlemsdialogmøde om REP

07.11.2020

REP20

27.11.2020

RB-møde med juleafslutning

07.01.2020

RB-møde

15.01.2020

Deadline for forslag til X-REP21

Februar

Studiekarrieredag

02.03.2020

RB-møde med dimittendopkald

19-20.03.20

X-REP21

27.04.20

RB-møde afholdes efter behov

05.05.20

GF

03.06.20

Konstituerende RB-møde

Efteråret

Medlemsarrangement om evidens
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6. Opsamling på arrangementer – O, B (20 min)
En opfølgning på hvilke arrangementer, projekter og møder som er søsat.
Møde om evidens
Noor giver en opdatering om mødet vedrørende evidens i samarbejde med DSF.
Mødet er motiveret af den polarisering, der kan forekomme bland medlemmer på de
sociale medier, og formålet er derfor at bygge bro mellem de to ”lejre”, og
præsenterer hvad forskellige typer af evidens kan give svar på – og hvad de ikke kan
give svar på. Arrangementet planlægges til at blive afholdt i efteråret 2021.
Karrieredag
Studiekarrieredag planlægges i samarbejde med andre foreninger med
sundhedsfaglige uddannelser på professionshøjskolerne, blandt andet ETF, DSR,
DSA, bioanalytikere og KP. Formålet med studiekarrieredagen er, at give indblik i
de mange muligheder der ligger i efter- og videreuddannelse, når man har en
professionsbachelor. Lige nu planlægges arrangementet som en videokonference, der
forventes at vare to-tre timer, og skal bestå af 20 minutters oplæg holdt af personer,
der selv har taget en af de efter- eller videreuddannelser, som studiekarrieredagen
sætter fokus på.
Formålet med arrangementer skal være at give et indblik i hvilke muligheder der
ligger i at tage en kandidat eller en master og hvilke arbejdsområder man derved vil
kunne arbejde med. Arrangementet er ikke kun henvendt til nuværende studerende,
men for alle der har tanker omkring videreuddannelse. Derfor vil
planlægningsgruppen rette arrangementet til at det også er personer som er i arbejde
som kan få inspiration til videre karrierer.
Møde om visiterende og sagsbehandlende fysioterapi.
Der er planlagt medlemsmøde for sagsbehandlende og visiterende fysioterapeuter
den 27.10.2020. Mødet afholdes i kantinen på Rosenborggade, og et af formålene
med mødet, er at facilitere skabelsen af netværk mellem medlemmer der arbejder
indenfor området.
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Møde om rygsmerter
Mødet om rygsmerter arrangeres af medarbejdere på Sundhedscenter Nørrebro. Charlotte
har genoptaget kontakten til medarbejdere på Sundhedscentret Nørrebro. De vil stadig gerne
afholde medlemsmødet, og har lovet hurtigt muligt at vende tilbage med en dato for
afholdelsen. Konceptet for mødet bliver det samme, som planlagt inden Coronanedlukningen.

Dialogmøde
Den 28/10 afholdes der dialogmøde om repræsentantskabet for medlemmerne af DFysH,
hvor temaet er præsentation og dialog omkring forslag til kommende Repræsentantskab.
Derudover vil forslag omkring forenings struktur også blive præsenteret og drøftet.
Vederlagsfri indsats
Arbejdsgruppen har besluttet at lade denne indsats falde, da der ligger et for stort arbejde i at
udrede årsagerne til stigningen i henvisninger til vederlagsfriordningen, som der ikke er
ressourcer til på nuværende tidspunkt.
Opgaveglidning/-udviklingsindsatsen
Arbejdsgruppen vil arbejde videre med denne tematik, da de stadig finder den relevant, især
under corona. Dette vil ske i efteråret, og arbejdsgruppen vil snarest nedsætte en ny dato for
et arbejdsmøde.
Medlemsmøde om kropsidealer
Dette medlemsmøde tager udgangspunkt i det i forvejen udarbejdede materiale, der skulle
have været brugt på det aflyste dialogmøde i foråret 2021. De RB-medlemmer som har
været en del af planlægningsgruppen vil også gå videre med at planlægge at mødet, der i
stedet afholdes i efteråret 2021.
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7. Regionsbestyrelsesseminar på Bornholm – B (10 min)
På dette RB-møde nedsætter RB to planlægningsgrupper, der skal planlægge det kommende RBseminar. Der vil henholdsvis være en gruppe der står for indhold, og en gruppe der står for det
praktiske i forbindelse med afholdelsen af seminaret.
-

Indholds-planlægningsgruppen står for planlægning af hele programmet inklusiv sociale
indslag. Gruppen skal sørge for at købe og medbringe alt, hvad de skal bruge. Programmet
skal indeholde følgende tre elementer: REP, planlægning/udførelse af medlemsdialogmøde
om REP, og en opdatering/revidering af RB’s metodedogme og beslutningsprocesser.
Arbejdet skal udmunde i et fuldt program for RB-seminaret, der skal foreligge for de øvrige
medlemmer senest d. 21.09.202.
Noor, Katja og Line har meldt sig til denne gruppe.

-

Praktisk-planlægningsgruppen står for planlægningen af alle de praktiske foranstaltninger,
herunder organisering af spisning, nøgler, sovepladser, pakkelister, kørsel mm. Ligeledes
skal disse informationer foreligge for resten af RB senest 21.09.2020.
Gruppen består af Stinne, Stine og Jes.

8. Nedsættelse af planlægningsgruppe til den kommende generalforsamling –
B (10 min)
Vi skal nedsætte en arbejdsgruppe, der skal planlægge forårets generalforsamling. Eftersom en stor
del af GF er formalia, lader vi gruppen selv vurdere, hvilket tema, der ønskes at arbejdes med.
Gruppen kan kvalificere en temadiskussion til en kommende RB-dagsorden, hvis de finder det
nødvendigt.
Gruppen består af Noor, Charlotte og Børge Bo.

9. Kommunikation – B (10 min)
Regionsbestyrelsesmedlemmerne ønsker at følgende bliver kommunikeret ud til medlemmerne efter
dette møde:
-

Datoen for generalforsamlingen 05.05.2021
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-

Orientering om overenskomstforhandlinger og denne proces.

-

De forskellige vinkler på corona, som RB har drøftet på dette møde.

10. Eventuelt – O, D, B (10 min)
Charlotte orienterer om hendes erfaringer med virkningen af fysioterapi for demente
udadreagerende borgere. Terapi-formen kaldes BBau. Til trods for at der foreligger god evidens
på området, har det været svært at finde nogen, der udfører denne terapiform i praksis.

Tine informerer RB-medlemmerne om et fald i antallet af kommunale ansatte
fysioterapeuter i region Hovedstaden. Mailen der er modtaget fra sekretariatet, vil blive
videresendt til RB-medlemmerne.

Tine informerer yderligere, at regionsformændene i DFys har efterspurgt, hvad DFys
nationale retningslinjer for afholdelse af møder og andre arrangementer er. Således at vi i
foreningen ved, hvordan vi skal forholde os til eventuelle lokale smitteudbrud.

11. Evaluering af mødet (5 min)
Det har været et fint møde, og tidsplanen er blevet overholdt.

12. Webinar: præsentation af Danske Fysioterapeuters regnskab for 2018 og
2019 (60 min)

Ordstyrerliste
1

Charlotte Larsen

2

Stine Holm Petersen

3

Line Schiellerup

4

Noor Jady

5

Anders Jæger
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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
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