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Deltagere:  Sanne  Jensen,  Agnes  Holst,  Stefan  Kragh,  Vita  Kathrine  Bisgaard,  Agnes  Enge-
mann,  Ruben  Bredholt,  Pia  Westhoff,  Stine  Jørgensen,  Henrik  Lauridsen,  Christina  Thurid  Rok-
kjær  og  Kirsten  Ægidius  

Afbud:  Janni  Nyborg,  Maiken  Bakkær  Faarvang,  Axel  Lander  Rømer  

Sted:  
Integrationsnet    
Oluf  Palmes  Alle  35  
8200  Aarhus  N  
     
  
  
           

Kl.  09:00-09:30:   Punkt  1  
Kl.  09:30-10:15:   Punkt  2  
Kl.  10:15-10:30:   Punkt  3  
Kl.  10:30-10:45:     Pause  
Kl.  10:45-12:30:   Punkt  5  
Kl.  12:30-13:30:   Frokost  
Kl.  13:30-13:45:   Punkt  7  
Kl.  13:45-14:00:   Punkt  8  
Kl.  14:00-14:10:   Punkt  9  
Kl.  14:10-14:20:   Punkt  10  
Kl.  14:20-14:30:   Punkt  11  

  
       

  

Forklaring  af  forkortelser:  
(D)  =  Drøftelse  
(O)  =  Orientering  
(B)  =  Beslutning  
  
  
  

  

  

  
  

Dagsorden  til  møde:   Dato  for  møde:  
Regionsbestyrelsesmøde  

  
19.  januar  2018  

For  referat:  Ida  Nørregaard  Nielsen    
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Regionsbestyrelsesmøde    
  
  

1)   Kl.  9:00-9:30  
Velkommen  til    
             
Sagsfremstilling:  
•   Velkommen  til  Ida  og  præsentation  af  bestyrelsen  
•   Valg  af  ordstyrer.  Godkendelse  af  dagsordenen  og  punkter  til  evt.  

 
Sagsbehandling:  
Bestyrelsen  og  Ida  præsenterer  sig  selv.  
Stefan  vælges  som  ordstyrer.    

  
2)   Kl.  09:30-10.15    
Internat  (D)  
  

Indstilling:    
Det  indstilles  at  bestyrelsen  bestræber  sig  på  at  finde  en  fredag  og  en  lørdag,  således  at  vi  kan  
holde  heldagsmøde  fredag  samt  halvdagsmøde  lørdag.  Mødet  vil  være  med  overnatning.  Be-
styrelsen  bedes  drøfte  dato,  sted  og  emne  for  næste  internat.  
  
Sagsfremstilling:    
Bestyrelsen  bedes  tage  stilling  til  hvilket  emne(r),  der  skal  være  til  næste  internat.  Eksempler  
på  mulige  emner  er  blandt  andet  mental   sundhed,  sektorovergange  eller   fysioterapi   for  de-
mente.  Dog  kan  andre  mulige  emner  også  bringes  i  spil.  
  
Sagsbehandling:    
Formanden  præsenterede  muligheden  for  et  internat.  
  
Bestyrelsen  drøftede  dato  for  et  sådan  internat.  Beslutningen  faldt  på,  at  regionsbestyrelses-
mødet  d.  30  flyttes  og  ændres  til  et  internat  fra  fredag  d.  31/8  til  lørdag  d.  1/9  kl.12:00.  
  
Bestyrelsen  drøftede  en  række  mulige  emner   for   internatet.  Heriblandt  demens,  sektorover-
gange  og  psykiatriområdet.  
  
Bestyrelsen  diskuterede  muligheden  for  at  have  mental  sundhed  som  det  overordnede  tema,  
hvorunder  både  demens  og  psykiatri  ville  kunne  fungere  som  undertemaer.  Ift.  demens  er  der  
allerede  fokus  på  mulighederne  for  forebyggelse  og  udskydelse  af  sygdomsforværring.  Derfor  
blev  det  drøftet  i  hvilket  omfang,  der  kan  gøres  mere  på  jobskabelsesområdet  ift.  demens.  Her  
diskuterede  bestyrelsen,  at  fokusområdet  kunne  være  at  belyse  og  tænke  fysioterapeuter,  som  
specifik  faggruppe,  ind  i  demensplanerne.  
  
I  forhold  til  psykiatrien  blev  der  bl.a.  drøftet  problemstillinger  om  sektorovergange  og  beskæf-
tigelsesforløb.  Her  blev  diskuteret,  om  der  skal  sættes  større  fokus  på  patientens  møde  med  
kommunen  efter  udskrivning  fra  sygehuse.  Derudover  også  større  fokus  på,  hvilke  mennesker,  
der  ses  i  den  psykiatriske  fysioterapi  samt  psykiatriske  patienter  i  den  ”almindelige”  fysioterapi.  
Også  sammenhængen  mellem  psykiske  diagnoser  og  arbejdsløshed  blev  drøftet.  Sidst  blev  
det  påpeget,  at  det  er  vigtigt  at  fokusere  på,  hvordan  samfundet  forholder  sig  til  borgere  med  
psykiske  diagnoser,  da  borgerne  ikke  nødvendigvis  bliver  raske  på  sygehuse  men  i  kraft  af  at  
komme  tilbage  til  hverdagen.  
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Ift.  beskæftigelsesindsatsen  blev  der  foreslået,  at  man  kunne  undersøge  mu-
ligheden  for  at   lave  et  politisk  samarbejde  med  socialrådgivere  med  henblik  
på  at  segmentere  fysioterapiens  plads  i  beskæftigelsesindsatsen.  
  
Dertil  diskuterede  bestyrelsen  vigtigheden  af  at  have  klare  mål  og  formål  med  at  fokusere  på  
psykiatri  og  demens.  Her  drøftede  bestyrelsen  muligheden   for  at  hente  nogle  eksperter   ind  
forinden  internatet  d.  31/1  til  yderligere  at  kvalificere  og  forberede  det  kommende  arbejde  med  
demens  og  psykiatriområdet.  Her  blev  det  foreslået,  at  Mikkel  Rasmussen  (fra  psykiatrilisten)  
inviteres  til  et  RB-møde  for  at  være  med  til  at  belyse  fysioterapeuters  inddragelsesmuligheder  
på  psykiatriområdet  samt  hjælpe  med  at  analysere,  hvor  der  kan  sættes  ind  med  en  politisk  
strategi.  
  
Det  blev  nævnt,  at  Ruben  ville  kunne  bidrage  med  casebeskrivelser  og  historier  for  at  opbygge  
forståelse  af  problematikkerne  på  området  samt  til  senere  at  præsentere  disse  problematikker  
for  politikere.  Det  blev  påpeget,  at  det  er  vigtigt  at  fokusere  på  politisk  påvirkning  i  det  første  
år/tidligst  muligt  for  at  være  med  til  at  sætte  dagsordenen  for  det  politiske  arbejde  på  områ-
derne  demens  og  psykiatri.  
  
Bestyrelsen  kom  frem  til,  at  formålet  med  internatet  er  todelt:  Først  skal  det  handle  om  at  klæde  
bestyrelsen  på  til  at  arbejde  videre  med  mental  sundhed  (også  indeholdt  demens,  beskæfti-
gelsespolitik  og  sektorovergange).  Dette  kræver  en  fælles  forståelse  for  området.  Den  anden  
del  vil  gå  på  at  undersøges,  hvor  bestyrelsen  skal  henvende  sig  ift.  at  sætte  emnerne  på  den  
politiske  dagsorden  og  til  hvem.  Løbende  fokus  skal  være  på,  at  tænke  fysioterapeuter  ind  i  
nye  stillinger  eller  fastholdelse  i  eksisterende  stillinger.  
  

  
  

3)   Kl.  10.15-10.30  
Gennemgang  af  beslutninger  på  det  ekstraordinære  repræsentantskabsmøde  (O)  (D)  
  

Indstilling:    
Medlemmer  af  repræsentantskabet  vil  lave  en  mundtlig  gennemgang  af  det  ekstraordinære  
repræsentantskabsmøde  med  fokus  på  ændringer  ift.  de  oprindelige  forslag  samt  proces  for  
implementering  af  den  nye  arbejdsmarkedsmodel.  Bestyrelsen  bedes  orientere  sig  i  referatet  
for  det  ekstraordinære  repræsentantskabsmøde  i  nedenstående  link.  
  
Link  til  referat:  https://fysio.dk/globalassets/documents/organisation/reprasentantska-
bet/rep2017/beslutningsreferat-ekstraordinaert-repraesentantskabsmode-2017.pdf  

  
  

Sagsfremstilling:    
  
Bestyrelsen  orienteres  om  de  beslutninger,  der  blev  truffet  på  det  ekstraordinære  repræsen-
tantskabsmøde.  Heriblandt:  
  
1.   Den  nye  arbejdsmarkedsmodel    
2.   Tilslutning  af  ny  hovedorganisation  (fusion  af  LO  og  FTF)  
3.   Æresmedlemmer  af  Danske  Fysioterapeuter  
  
Sagsbehandling:  
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Formanden  gennemgik  de  forslåede  ændringerne  til  den  nye  arbejdsmar-
kedsmodel,  som  blev  præsenteret  ved  det  ekstraordinære  repræsentant-
skabsmøde.  Alle  ændringerne  blev  vedtaget.  Ændringerne  gik  hovedsageligt  
på  de  sproglige  formuleringer.  
  

Den  største  ændring  gik  på,  at  der  skal  udpeges  en  mæglingsmand,  såfremt  sektionsbesty-
relserne  ikke  kan  opnå  enighed  om  standardvilkår.  Oprindeligt  lå  kompetencen  om  at  sætte  
standardvilkår  hos  hovedbestyrelsen,  men  ændringen  vil  skabe  et  ”armslængdeprincip”.  Hvis  
mæglingsmandens  forslag  falder,  vil  det  dog  stadig  være  hovedbestyrelsen,  der  fastlægger  
endelige  vilkår.  
  

Dertil  præsenterede  formanden  en  tidslinje  over  implementeringsprocessen  af  den  nye  ar-
bejdsmarkedsmodel:  
  
•   Januar  2018:  Alle  ordinære  medlemmer  orienteres  om,  hvilken  sektion  de  tilknyttes  
•   8.  februar  2018:  Temamøde  i  Region  Midtjylland  om  sektionerne  og  muligheden  for  at  

stille  op  til  sektionsbestyrelserne  
•   Marts/april  2018:  Valg  til  bestyrelserne  i  de  to  sektioner  
•   Maj/juni  2018:  Bestyrelsesmøder  i  sektionerne  –  konstituering  og  første  drøftelse  af  

krav  og  temaer  
•   August/september  2018:  Indsamling  og  behandling  af  krav  til  forhandlinger  
•   September/november  2018:  Sektionerne  forhandler  minimumskontrakter  
•   Ultimo  2018:  Minimumskonktrakter  træder  i  kraft  

  
OBS:  Tidsplanen  kan  blive  ændret.  
  
Formanden  præciserede,  at  de  regionale  møder  skal  være  statsskuddet  til  at  gøre  tingene  
sammen.  Der  sættes  både  fokus  på  den  offentlige  sektor  og  på  praksissektoren.  Det  regio-
nale  møde  vil  starte  ud  med  fælles  information  om  den  nye  arbejdsmarkedsmodel,  hvorefter  
der  opdeles  efter  sektorer.  
  
Bestyrelsen  drøftede  vigtigheden  af  at  sætte  fokus  på  den  offentlige  sektor  ved  bl.a.  at  have  
TR  fra  den  offentlige  sektor  med  til  mødet.  Således  at  det  ikke  kun  kommer  til  at  handle  om  at  
forbedre  praksissektoren.  Dertil  blev  det  påpeget,  at  repræsentantskabet  har  en  bekymring  
over  fusionen  af  FTF/LO.  Bekymringen  går  på,  at  der  i  organisationen  (LO)  har  været  stor  fo-
kus  på  uddannelse  for  dem  med  ingen  eller  korte  uddannelser  –  og  dette  fokus  er  ikke  speci-
elt  relevant  for  fysioterapeuterne,  da  de  har  en  professionsbachelor.  
  

        
4)   Kl.  10:30-10:45  

Pause    
  
  

5)   Kl.  10:45-12:30  (O)  (D)  
Gennemgang  af  strategiplan  for  Region  Midtjylland  samt  RB’s  fokusområder  (D)  (O)  
    
Indstilling:    
  
Bestyrelsen  bedes  først  orientere  sig  i  bilag  1  med  henblik  på  at  danne  sig  et  overblik  over  
udvalgsmedlemmer  i  regionens  kommuner  og  i  Region  Midtjylland.  Dertil  bedes  bestyrelsen  
orientere  sig  i  bilag  2,  som  er  en  kort  introduktion  til  mental  sundhed,  der  blev  præsenteret  
ved  Regionskonferencen.  Dette  er  med  henblik  på  en  kvalificering  af  området  i  plenum.  Målet  
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er  at  dele  bestyrelsesmedlemmerne  ud   i  grupper   for  de  nedenstående  fo-
kusområder  med  henblik  på  at  arbejde  på  en  målrettet  strategi  for  området.  
  
  
Sagsfremstilling:  
  
Dagsordenspunkt  5    opdeles  i  følgende  3  underpunkter:  
-   Strategiplan  2017-2018  samt  regionsbestyrelsens  fokusområder  
-   Kvalificering  af  mental  sundhed  i  plenum  
-   Arbejdsgrupper  ift.  regionsbestyrelsens  fokusområder  
  
  
Kl.  10:45-11:00    
5a)  Strategiplan  2017-2018  samt  regionsbestyrelsens  fokusområder  
Strategiplanen  2017-2018  for  Danske  Fysioterapeuter  Region  Midtjylland  består  af  6  hoved-
punkter,   som  Sanne   vil   præsentere   nærmere.   Til   sidste   bestyrelsesmøde   blev   drøftet   en  
række  fokusområder  for  regionbestyrelsens  arbejde,  som  udspringer  fra  regionsbestyrelses-
konferencen.  Disse  fokusområder  kan  inddeles  under  strategiplanens  punkter  på  følgende  
vis:  
  

1.   Politisk  målsætning  for  Region  Midtjylland  
 

2.   Jobskabelse  i  etablerede  fagområder  
a.   Fysioterapeuter  i  folkeskolen  (Aktører:  Stefan,  Sanne  og  Christina)  
b.   Mental  sundhed  (Stine,  Pia  og  Christina)  

 
3.   Arbejdsmiljø  og  ordnede  forhold  

a.   Agnes  H.  arbejder  på  projekt  
 

4.   Fysioterapeuternes  bidrag  til  det  sammenhængende  sundhedsvæsen  
a.   Fysioterapeuter  på  sygehuse  (Sanne,  Kirsten  og  Vita)  

 
5.   Fagligt  og  politisk  bidrag  til  demensindsatsen  

a.   Sanne  har  undersøgt  mulighed  for  at  få  Sara  Ibsen  ud  til  næste  RB-møde  
 

6.   Øget  medlemsinddragelse  
a.   Fagstafet  i  stedet  for  de  traditionelle  medlemsarrangementer  

  
Kl.  11:00-11:30  
5b)  Kvalificering  af  mental  sundhed  i  plenum  
  
Fokusområdet  mental  sundhed  dækker  over  en  bred  vifte  af  psykiske  lidelser  og  tilstande.  
For  at  danne  en  fælles  referenceramme  og  forståelse  af  området  kvalificeres  det  i  plenum  
(som  aftalt  ved  sidste  RB-møde).  
  
Kl.  11:30-12:30  
5c)  Arbejdsgrupper  ift.  regionsbestyrelsens  fokusområder  
Resten  af  bestyrelsen  bedes  vælge  sig  ind  på  et  fokusområde,  de  vil  arbejde  videre  med.  
Arbejdsgrupperne  sætter  sig  ud  og  arbejder  på  en  strategi  for  deres  fokusområde.  
  
Sagsbehandling:  
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Fagstafet:  
Formanden  præsenterede  forslaget  om  fagstafet  for  bestyrelsen:  
  
Fagstafet  i  stedet  for  de  nuværende  medlemsarrangementer  vil  både  bestå  af  
en  ændring  af  navnet  på  ’medlemsarrangementer’  samt  nogle  ændringer  af  konceptet.  En  
ændring  til  fagstafet  vil  som  det  første  signalere  en  mere  aktiv  involvering  af  medlemmerne  
samt  sætte  fokus  på,  at  arrangementerne  bevæger  sig  rundt  både  fagligt  og  geografisk.  På  
denne  måde  kan  man  bedre  fokusere  på  at  skabe  faglig  bredde  og  variation  i  arrangemen-
terne.  
  
Formanden  pointerede,  at  dette  nye  koncept  vil  kræve  en  vejledning  til  medlemmerne.  Til  
denne  vejledning  bør  bestyrelsen  overveje,  hvorvidt  der  skal  prioriteres  nogle  emner  frem  for  
andre,  samt  om  der  skal  være  krav  til  skiftende  emner  og  geografi  fra  arrangement  til  arran-
gement.  Dertil  er  det  vigtigt,  at  bestyrelsen  får  drøftet,  hvad  en  sådan  ændring  vil  kræve  af  
bestyrelsesmedlemmerne.  
  
Efter  formandens  præsentation  af  fagstafetten  blev  forslaget  drøftet  blandt  bestyrelsesmed-
lemmerne:  
  
Bestyrelsen  pointerede  vigtigheden  af  at  sætte  arrangementerne  ind  i  fysioterapeutisk  kon-
tekst  –  og  herunder  kan  også  eventuelt  motivere  det  ift.  politiske  problemstillinger.  
Dertil  påpegedes  det,  at  man  kunne  lave  en  grafisk  fremstilling  af  stafetten,  således  man  som  
medlem  har  overblik  over,  hvordan  stafetten  bevæger  sig  rundt  i  regionen.  
  
Bestyrelsen  drøftede  udfordringerne  forbundet  med  en  ændring  til  fagstafet.  Bl.a.  diskuterede  
bestyrelsen,  at  en  fagstafet  vil  øge  kravene  til  medlemmers  involvering.  I  den  forbindelse  blev  
det  nævnt,  at  man  kunne  undersøge  muligheden  for  at  samarbejde  med  de  andre  regions-
bestyrelser  ude  i  yderkanten  af  Region  Midtjylland.  Ydermere  blev  det  pointeret,  at  der  stadig  
skal  være  mulighed  for,  at  den  samme  arrangør  kan  stå  for  arrangementer  senere  hen.  
  
Det  blev  påpeget,  at  begrebet  ”medlemsarrangementer”  er  mere  inkluderende  ift.  medlem-
merne  end  ”fagstafet”.  
  
Bestyrelsen  diskuterede  ydermere,  hvad  det  kræver  af  bestyrelsesmedlemmerne  ved  en  æn-
dring  til  fagstafet.  Her  blev  til  nævnt,  at  bestyrelsesmedlemmerne  skal  sikre,  at  stafetten  løber  
videre.  Fx  ved  at  prikke  de  forskellige  faglige  selskaber  på  skuldrene.  Eventuelt  kunne  med-
lemmerne  have  mulighed  for  at  foreslå,  hvem  stafetten  skal  gives  videre  til.  
  
Til   slut  drøftede  bestyrelsen,  hvorvidt  der  skal   formuleres  klare   regler  og   retningslinjer   fra  
start,  eller  om  regler  skal  laves  løbende,  når  de  viser  sig  nødvendige.  
  
Mental  sundhed:  
Formanden  præsenterede  punktet  og  pointerede  behovet  for  en  fælles  kvalificering  af  mental  
sundhed.  
  
Bestyrelsen  kvalificerede  begrebet  ”mental  sundhed”  i  plenum.  
  
Først  drøftede  bestyrelsen  det  store  pres  på  sygehusene  ift.  psykisk  syge,  og  at  det  kun  er  
de  mest  syge,  der  kan  komme  i  behandling.  Hertil  blev  det  pointeret,  at  der  er  stigende  pro-
blemer  med   stress   og   depression.   Bestyrelsen   drøftede   vigtigheden   af   at   skelne  mellem  
tunge  psykiatriske  diagnoser,  som  kræver  behandling  på  hospitaler  og  mildere  diagnoser,  
som  i  højere  grad  skal  adresseres  og  indarbejdes  i  samfundet.  
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Bestyrelsen  drøftede  fysioterapeuternes  plads  i  arbejdet  med  patienter  med  
psykiatriske  diagnoser.  Her  diskuterede  bestyrelsen,  hvor  fysioterapeuterne  
møder  denne  type  patienter.  Det  blev  nævnt,  at  det  er  vigtigt  at  skelne  mellem  
forebyggelse  og  behandling   ift.  de   forskellige  diagnoser.  Fysioterapeuter  skal  
også  tænkes  separat  ind  i  disse  to  grupper  –  hvor  kan  fysioterapien  virke  forebyggende,  og  
hvor  kan  den  indgå  som  del  af  en  behandling?  
  
Dertil  fokuserede  bestyrelsen  på  vigtigheden  af  at  få  uddannet  kompetencer  til  fysioterapeu-
tisk  psykiatri.  Fysioterapeut-studerende  skal   i  højere  grad  præsenteres  for  emnet  gennem  
studiet,  og  fysioterapeuter  i  arbejde  skal  klædes  på  til  at  behandle  patienter,  med  psykiatriske  
diagnoser,  i  dagligdagen.  
  
Ift.  beskæftigelsesindsatsen  blev  det  pointeret,  at  der  er  et  stort  potentiale  i  kommunen,  da  
sygehusene  er  så  pressede,  at  det  kan  give  god  mening,  at  kommunerne  får  ressourcer  og  
kompetencer  til  at  arbejde  med  psykiatri.  Her  blev  det  nævnt,  er  det  er  vigtigt  at  holde  fast  
ved  de  psykiatriske  genoptræningsprogrammer  og  sætte  fokus  herpå.  Der  kunne  også  sat-
ses  større  på  genoptræning  på  bostederne.  Det  blev  diskuteret,  at  der  i  det  hele  taget  bør  
overvejes,  hvem  der  vil  have  mest  gavn  af  genoptræningsplaner  og  hvor  det  er  nemmest  at  
sætte  ind  med  disse.  
  
Sidst  blev  det  også  nævnt,  at  det  også  er  vigtigt  at  orientere  sig  indad  mod  medlemmer  ift.  
arbejdsmiljø  og  stress.  
  
Gruppearbejde  
Efter  kvalificeringen  af  mental  sundhed  fordelte  bestyrelsesmedlemmerne  sig  i  grupper  med  
henblik  på  at  arbejde  videre  med  hver  sit  fokusområde.  Følgende  arbejdsgrupper  blev  dan-
net:  
  

•   Fagstafet:  Vita,  Stefan  og  Henrik  
•   Mental  sundhed:  Stine,  Agnes  E,  Ruben,  Christina,  Stefan  
•   Fysioterapeuter  på  sygehusene:  Kirsten  og  Vita  
•   Arbejdsmiljø:  Agnes  H    

  
  

6)   Frokostpause  12.30-13.30  
 
 
7)   Kl.  13:30-13:45  
Orientering  ved  bestyrelsen  
  
Indstilling:  
Mulighed  for  at  bestyrelsesmedlemmerne  kan  orientere  resten  af  bestyrelsen  om  fx  relevante  
fagpolitiske  sager,  emner  og  oplevelser  
  
Sagsbehandling:  
Agnes  H.  orienterede  om,  at  hovedbestyrelsen  d.  4.  januar  deltog  i  Sundhedskartellets  fælles  
hovedbestyrelsesmøde,  hvor  der  blev  redegjort  for  de  igangværende  overenskomstforhand-
linger.  Der  blev  blandt  andet  diskuteret  vigtigheden  af  musketereden  i  forhandlingsfællesska-
bet.  Denne  er  indgået  for  at  forhindre  lovindgreb  i  fremtidige  overenskomstforhandlinger.  
  
Kirsten  orienterede  om  møde  i  UFLO.    
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8)   Kl.  13:45-14:00  
Orientering  ved  TR    
  
Indstilling:  
TR  har  mulighed  for  at  orientere  bestyrelsen  om  nyt  fra  TR  
    
Sagsbehandling:  
Bestyrelsen  blev  orienteret  om,  at  der  mangler  endnu  en  TR  for  fysioterapeuter  på  Hammel  
Neurocenter.  
  
Bestyrelsen  diskuterede  muligheden  for  et  kommende  besøg  på  Skejby.  
  

9)   Kl.  14:00-14:10  
Orientering  ved  formanden    
  
Sagsbehandling:  
Formanden,  Agnes  H.  og  Vita  tager  afsted  til  arrangement/konference  om  fremtidens  sund-
hedsfaglige  professionsuddannelse.  
  
Formanden  deltog  d.  11/1  i  debatarrangement  i  Odense  om  faglighed  og  samskabelse.  Kon-
klusionen  var,  at  det  handlede  om  at  skabe  relationer  til  sine  borgere.  Handler  også  om  at  
danne  relationer  på  tværs  af  faggrupper.  
  
Formanden  deltog  i  KL’s  sundhedskonference  hvor  forebyggelse  var  fokus  –  også  ift.  regio-
nerne.  
  
Formanden  deltog  ved  LO/FTF  fælles  uddannelsesdag  med  fokus  på,  hvor  uddannelserne  
skal  hen  i  fremtiden.  Det  kan  godt  virke  lidt  fjernt  ift.  fysioterapi,  som  er  en  professionsbache-
lor.  
  
Formanden  skal  være  1.  maj  taler  i  Holstebro.  
  
Formanden  orienterede  om,  at  der  har  været  valgmøde  mellem  Tina  Lambrecht  og  Jeanette  
Præstegaard.  
  
Dertil   kommer   formanden   til   at   sidde   i  Komité   for   sundhedsoplysning,   som  er   en  projekt-
gruppe  med  formål  at  styrke  samarbejdet  mellem  sclerosehospitalerne  og  kommunerne.  
  
Formanden  påpegede,  at  der  overordnet  mangler  oversigt  over,  hvem  der  betaler  de  forskel-
lige  møder  og  arrangementer  i  Danske  Fysioterapeuter.    
  
Formanden  har  været  på  besøgsrunde  på  sygehusene  i  Viborg  og  Silkeborg.  En  udfordring  
på  sygehusene  er,  at  der  fortsat  kommer  nye  opgaver  til  fysioterapeuterne  -  men  uden  at  der  
nødvendigvis  oprettes  nye  stillinger.  Dertil  har  formanden  besøgt  klinik  for  hjerterehabilitering  
i  Viborg.  

 
10)  Kl.  14.10-14.20  

Formidling  
Bestyrelsen  foreslog,  at  det  skal  videreformidles,  hvad  der  kom  med  hjem  fra  sundhedskar-
tellet:  At  det  ikke  kun  handler  om  lærernes  undervisningstid,  hvorfor  der  skal  fokuseres  på,  
hvordan  fysioterapeuterne  passer  ind  i  de  fire  projekter.  
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Dertil  blev  det  nævnt,  at  det  skal  formidles,  at  der  er  blevet  arbejdet  videre  
med  den  politiske  strategiplan.  
  

11)  Kl.  14:20-14:30  
Evt.  
Valg  til  næstformand  i  RB-bestyrelsen  kan  drøftes  nærmere  næste  gang.  
  
  
Punkter  til  kommende  møder:  
Bestyrelsesmedlemmerne  bedes  overveje,  hvorvidt  man  vil  stille  op  som  næstformand  
med  henblik  på  at  indtræde  i  HB-arbejdet,  hvis  Sanne  ikke  kan.  
 
Sendes  med  referatet:  

-   Opdateret  oversigt  over  udvalgsmedlemmer  i  kommunerne  i  Region  Midtjylland  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


