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Referat af møde: Dato for møde: 

Regionsbestyrelsesmøde 6. april 2016 

For referat: Jonas Skovrup Gormsen  

 

 
Deltagere: Sanne Jensen, Kirsten Ægidius, Vita Kathrine Bisgaard, Agnes Holst, Stefan 
Kragh, Ruben Fjord Bredholt, Henrik Lauridsen, Tina Lambrecht, Jette Frederiksen. 

 

 

Afbud: Pia Westhoff, Maria Bjørnlund Rømer, Stine Jørgensen, Janus Pill Christensen, 

Louise Søllingvrå Madsen 

 
Sted: Folkeoplysningens hus (FO-huset), Vester Allé 8, 8000 Aarhus. Lokale VA8-202  
 

 
 Kl. 9.00-11.00: Punkt 1-5  

 Kl. 11.00-11.15:  Pause (6) 

 Kl. 11.15-11.45: Punkt 7 

Kl. 12.00-12.45: Frokost (8) 

Kl. 12.45-16.00: Punkt 9-16 

Forklaring af forkortelser: 

(D) = Drøftelse 

(O) = Orientering 

(B) = Beslutning 
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Regionsbestyrelsesmøde  
 
 

1) Kl. 9.00-9.05 
Valg af ordstyrer (B) 
 
Sagsfremstilling:  
Der vælges en ordstyrer til dagens møde.   
 
Sagsbehandling:  
Agnes formiddag, Vita eftermiddag. 
Kirsten deltager indtil middag, og vender tilbage omkring kl.15. 

 
2) Kl. 9.05-9.30 

Arrangementer på VIA-uddannelserne (D) 
 
Sagsfremstilling:  
Det foreslås at afholde arrangementer på uddannelserne, med evt. deltagelse fra RB-
medlemmer eller kollegaer, hvor der fokuseres på de forskelligartede jobmuligheder 
fysioterapeut-uddannelsen muliggør. 
 
Sagsbehandling: 
I regionsformandskredsen er der talt om at uddannelserne skal prioriteres med 
arrangementer fra foreningen. Fokus på de studerende skal tænkes mere som en indsats, 
ikke et ”arrangement”. 
 
Ruben og Stefan er oplagte som primus motor på arrangementet. Idéen er at skabe dialog 
med de studerende om deres jobmuligheder ved at præsenterer fysioterapeuter i mange 
forskellige stillinger/sektorer. Det foreslås at konkrete jobsøgnings-tips og 
”ansøgningsworkshop” kunne inkluderes i slutningen, så det er muligt at deltage for dem med 
interesse for det. 
- Bestyrelsen byder ind med konkrete navne bl.a. en fysioterapeut der arbejder med 

hjerterehabilitering, og startede uden ydernummer. ”Mønsterbrydere” 
- Det tilføjes at et fokus kan være at man som jobsøgende også skal være opmærksom på 

at man sagtens kan arbejde for at ens stilling bliver mere fysioterapeutisk selvom den 
ikke var det fra start. 

- De deltagende fysioterapeuter kan med fordel udvælges til at være personer i job, der 
har fået hjælp af fagforeningen. 

- Iværksætteri er i fokus på uddannelserne og ifbm. det tema er et indlæg om 
jobmuligheder også relevant. 

Hverdagsrehabilitering er et stort nyt område ift. job og manglende søgning til dette område, 
der kunne være i fokus. 
Bestyrelsen fremfører at det er godt hvis det individuelle fokus på egen jobsøgning kan 
breddes ud til TR-interesse/foreningsinteresse. 
 
Ift. de generelle faglige arrangementer, som bestyrelsen står for, skal der stadig ikke lægges 
på uddannelserne pga. lokaleleje osv. – her må de studerende deltage på lige fod med andre 
medlemmer hvor arrangementet lægges. 
 
Det foreslås at den samlede bestyrelse kan deltage i forlængelse af et bestyrelsesmøde med 
kortere dagsorden, evt. efter sommerferien. Således kunne to RB-møder arrangeres efter 
denne model i både Holstebro og Aarhus. Enkelte RB-medlemmer kan melde fra til det, hvis 
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det ikke har den store interesse. Oplæggene behøver ikke være strømlinet. 
Lokaleleje undersøges. 
 

3) Kl. 9.30-10.10 
Planlægning af Folkemødet (D) 
 
Sagsfremstilling:  
Diskussion af hvordan bestyrelsen mest hensigtsmæssigt udnytter tiden på Folkemødet. 
Skal der samarbejdes med kræftens bekæmpelse som sidste år, skal vi kobles os på en 
anden forenings stand, eller noget helt tredje? 

 
Sagsbehandling: 
2 spor: Fysioterapi og Sundhedspolitik. 
 
Fysioterapi 
Sidste års deltagelse i Kræftens Bekæmpelses telt var ikke fuldt forventningsafstemt med 
dem. Der kan laves noget lignende, men på eget initiativ og i mindre omfang: eksempelvis 
et ”træningsprogram” hos skleroseforening. ”Træningsprogram” kan også være fokuseret 
på ”hvor lidt man kan nøjes med” for at ændre foreningens image fra de perfekte, sunde 
mennesker. I modsætning til sidste år kan et sådant træningsprogram med fordel 
begrænses til at afholdes ca. 2 gange frem for hele dage. 
 
Forslag: 
- Ældresagen, kunne også være et bud, hvor der kunne afholdes ”hverdagstræning” i 

deres telt.  
- ’Pausegymnastik’ hos LO? Har 3F telt, så kunne deltages også være der?  
- Taletid i 3F om arbejdsmiljø kunne være en mulighed. 
- Et arrangement/træning med børn kunne også være en mulighed. 
 
Et sådant træningsprogram og samarbejde skal følges op inden folkemødet. Jonas og 
Sanne følger op på mulighederne ved de nævnte foreninger. 
Der foreslås et samarbejde mellem alle 5 regioner – Sanne går videre med det til 
Regionsformændene. 
 
Sundhedspolitik 
Input fra Maria inden mødet: Det foreslås at de enkelte arbejdsgrupper kan finde debatter 
der er relevante for deres område, når programmet ligger klar, og evt. løbende når 
arrangementerne offentliggøres. Her kunne hver gruppe således forberede mindst debat 
inden regionskonferencen. Det er vigtigt at bestyrelsesmedlemmerne går efter . 
 
Sidste år var det centrale oplæg samt forberedelsen til de enkelte debatter meget nyttigt, 
selvom der ikke blev deltaget i alle oplæg, der var lagt frem. Der blev skabt læring omkring 
at det er vigtigt at komme i god til oplæg, for at få rigtige pladser ift. at kunne deltage i debatten 
og komme med indspark. Paneldebatternes deltagere er også afgørende ift. forberedelse af 
deres synspunkter og efterfølgende samarbejde. 
 
Deltagelse i debatter, der blev koordineret centralt sidste år fungerede fint. Debatterne var 
ikke autoritative, og det var motiverende selv at vælge hvilke man brændte mest for. 
Bestyrelsen forudser mere effektiv deltagelse i debatterne i år pga. erfaringerne fra sidste år 
samt kendskab til selve opstillingen og geografien. 
 
Regionskonference bliver uden et retorisk oplæg denne gang, da alle har lært af sidste år. 
Det sundhedsfaglige område koncentreres sandsynligvis på et område ved havnen. 
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Sidste år var fysioterapeuter deltagende på mange forskellige område, 
hvilket medlemmer samt andre organisationer roste Dfys for. Denne strategi 
gentages. Princippet er frivillighed, så man deltager i det der har interesse. Der 
sørges for kontakt til sekretariatet ift. tildeling af debatter der ligger inden for ens 
arbejdsgruppe i bestyrelsen, mens der herefter kan være samme frihed omkring selve 
deltagelsen som sidste år. 

 
4) Kl. 10.10-10.25 

Samlet Resultat 2015 og Budget 2016 (D) 
 
Sagsfremstilling:  
Det samlede resultat for regionsbestyrelsens økonomi 2015 foreligger nu, og derfor kan 
Budget 2016 tilrettes. Vedhæftet som bilag 1 og bilag 2. 

 
Sagsbehandling: 
Uddannelsesaktiviteter for bestyrelsesmedlemmer synliggøres på budget og resultat. 
Opsætningen på budgettet og resultatet ændres, så enkelte poster står mere deltaljeret frem, 
eksempelvis uddannelsesaktiviteter og arrangementer. Bloktilskud bliver tildelt efter 
medlemsantal i regionen. Der efterspørges et særskilt regnskab for alle arrangementer både 
Temadage og Medlemsaktiviteter, med pris for hver enkelt og samlet oversigt. 
 

5) Kl. 10.25-11.00 
VelfærdsallianceDK (D) 
 
Sagsfremstilling:  
Læs bilag 3 som introduktion. 
Introduktion af Sanne om ’Velfærdsalliancen’ samt stillingstagen til deltagelse i 
landsdækkende demonstrationer. ”VelfærdsallianceDK” består af fagforeninger, der ved 
hjælp af forskellige metoder arbejder for at få regeringens omprioriteringsbidrag fjernet fra 
en kommende aftale mellem Regeringen og KL. Der er forskellige holdninger til brugen af 
eksempelvis demonstrationer foran rådhuse d. 12. maj som en god politisk strategi. 
 
Bestyrelsen kan diskuteres hvad der er den mest hensigtsmæssige politiske strategi, og 
herunder holdningen til demonstrationerne 12. maj.    

  
Sagsbehandling: 
Sanne fremlægger sit syn på strategien som VelfærdsallianceDK, der ifølge hende og Det 
Kommunale Fællesråd Aarhus har haft en unødvendig uforsonende retorik. DKF i Aarhus 
skrev ikke under på medlemskab af VelfærdsallianceDK, primært pga. oplæggets ordlyd. De 
bagvedliggende intentioner deles, og DKF Aarhus fremsatte derfor et forslag til en alternativ 
retorik på det på det Alternative Kommunale Topmøde i Odense 5. april (tekst eftersendt til 
bestyrelsesmedlemmer). Nogle kommuner støtter udelukkende pga. den bagvedliggende 
dagsorden, og ser bort fra ordlyden i udmeldingen. Dfys Region Hovedstaden har meldt sig 
ind. 
 
Bestyrelsen fremfører at VelfærdsallianceDK’s delmål er meget fokuseret på 
omprioriteringsbidraget, hvilket fremgår af hjemmesiden (http://velfaerdsalliance.dk/), men 
fastholder at den centrale kommunikation har ikke være hensigtsmæssigt. Foreningen kunne 
vælge at se bort fra enkeltpersoner og støtte den generelle sag. Ifølge Sanne giver retorikken 
frygt for at de planlagte demonstrationer kan skifte agenda fra fokus på 
omprioriteringsbidraget til at vælte regeringen som et mål i sig selv. De enkelte 
foreningsmedlemmer og TR må selv afgøre deres deltagelse i demonstrationerne, men der 
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er ingen samlet front i foreningen. Dfys har meldt ud at foreningen bakker 
op om hovedidéen bag VelfærdsallianceDK, men går ikke aktivt ind i 
alliancens arbejde.FTF er ikke for alvor gået ind i sagen. Foreningen kan 
arbejde for at afskaffe omprioriteringsbidraget i andre fora, eksempelsvis DKF.  
 
Sanne melder tilbage med aktiviteterne der planlægges i DKF Aarhus. Meningen er at 
initiativet skal køre parallelt med VelfærdsallianceDK, som en mildere version.  

 
6) Kl. 11.00-11.15 

Pause 
 

7) Kl. 11.15-11.45 
Opfølgning på arbejdsgrupperne (O) 
 
Sagsfremstilling:  
Hver enkelt arbejdsgrupper giver en status på arbejdet indenfor fokusområderne.  
- Hverdagsrehabilitering (Sille Frydendal)  

Kirsten, Pia  
Fra Janus’ opsamling ved seneste møde omkring arbejdet fra centralt hold: 
Der afholdes regionale netværksmøder. Det har vist sig at fordommen omkring at 
fysioterapeuter ikke søger ind i hverdagsrehabiliteringsområdet måske ikke holder stik: 
Der er stadig meget at hente i at skærpe profilen ind i området, men det vurderes lige 
nu hvor høj prioritet området skal have. Når netværkene er etableret samles der op, og 
så vurderes i hvor høj grad dette fokus fortsættes.  
 

- Børneområdet (Sille Frydendal)  
Vita, Mille, Stine, Louise, Maria  
 

- Nye job via Beskæftigelsesreform (Rene Andreasen)  
Vita, Kirsten  
Janus ved seneste møde, om arbejdet fra centralt hold: 
De fastsatte mål at få fysioterapeuter mere inddraget i rehabiliteringsteams, 
ressourceforløb og på jobcentrene viste sig faktisk at være lavere, end der reelt 
allerede var i forvejen. Derfor er fokus nu at vejlede i beskæftigelsesområdet 
(ressourceforløb), da der ikke må trænes. For at foretage træning i ressourceforløb 
kræves en henvisning fra egen læge og på den måde er der også egenbetaling for 
træningen i sidste ende, hvilket gør det svært for folk i ressourceforløb at vælge til. 
Sekretariatet er ved at udarbejde en rapport om området og indsatsen. 
 

- Fysioterapeuter i lægepraksis (Gurli Petersen & Sille Frydendal)  
Agnes, Stefan, Ruben, (SU - Henrik) 
Afventer centralt materiale. Jf. seneste møde har en ”færdig pakke” længere udsigter 
end først antaget, grundet komplicerede beregninger. 
 

- Kvalitet i vederlagsfri (Gurli Petersen)  
Maria, Henrik  

 
Sagsbehandling: 
Hverdagsrehabilitering 
Netværksmøde for hverdagsrehabilitering blev udsat, men ikke aflyst pga. manglende 
deltagelse fra Sille. Hovedbestyrelsesmødet i april vil opdatere punktet omkring 
hverdagsrehabilitering. 
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Perspektiverne i hverdagsrehabilitering: Forsker på RUC medvirker i artikel, 
der har fokus på SOSU’ers rolle og helt uden en fysioterapeut-vinkel. 
Artiklen sendes til bestyrelsen. 
Der har været en FTR-udmelding omkring at der er sosu-opbakning til 
fysioterapeut-konsulentrolle. 
 
Bestyrelsen mener at netværksmødet skal gennemføres, når mødet allerede er indkaldt og 
aflyst. Sanne kører primus motor for netværksmødet. 
 
Der spørges til Rehabiliteringsmesse i Maj i KBH, om Dfys. kommer med? Ergo og SOSU-
foreninger deltager. Sanne tjekker op på dette. 
 
Børneområde 
Jette Jensen gentager Enhedslistens forslag fra sidste år om terapeuter i folkeskolen. Der 
skal laves alliancer på tværs af partierne, og flere med som forslagsstillere. Agnes og 
Børnegruppen foretager det videre arbejde omkring kontakt til socialdemokrater i Aarhus 
Byråd. 
 
Det i forvejen store samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger i de mindre kommuner, 
kunne være en mulighed for at løfte finansieringen disse steder.    
 
Fysioterapeuter i Lægepraksis 
Der er sat et ekstern konsulentbureau til at beregne honoreringsmodeller og cost/benefit-
analyse af fysioterapeuter i lægepraksis, og resultaterne heraf afventes. 
 
Vederlagsfri fysioterapi 
Mange kommuner ønsker henvisningsret fjernet fra lægepraksis. Hjemtagelse af vederlagsfri 
behandling, beregnes til besparelse af kommunerne, der overser at det ikke rykker ved hvor 
behandlingskrævende patienterne er.  
 
Hvis ansatte fysioterapeuter presses til ikke at lave undtagelsesredegørelser, eller at læger 
ikke henviser pga. pres, er det meget klart er ulovligt. Dette er et opmærksomhedspunkt der 
følges for at sikre at det ikke sker, og for at gøre opmærksom på den ulovlige praksis hvis 
det forekommer, så det kan forholdes kommunalbestyrelsen.  
 
Henrik kontakter Signe Møller, KoSu (Kommunale Styregruppe på Sundhedsområdet i 
Midt.). Det er primært de større kommuner, og især Aarhus, der har fokus på at hjemtage 
den vederlagsfri behandling, da de mindre kommuner indser at det ikke kan betale sig at tage 
opgaverne med de kommunale fysioterapeuter. 
 
Bestyrelsen beretter om henvendelser fra fysioterapeuter, hvor patienter der havde fået at 
vide at der var maksimum på antal behandlingsgange. En anden kommunal strategi er at gå 
efter de praktiserende for at få betaling tilbage, uden grundlag. Der fokuseres fremadrettet 
meget på Aarhus, da andre kommuner meget vel kan følge den strategi som Aarhus vælger 
at forfølge. 
 

8) Kl. 11.45-12.45 
Frokost 
 

9) Kl. 12.45-14.45 
Tina og Jette deltager: Input til Repræsentantskab, Medlemsinvolvering og Regionale 
emner (D) 
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Sagsfremstilling:  
Tina og Jette beskriver kort deres rolle i foreningen, og lægger op til dialog 
omkring særligt følgende spørgsmål: 

- Hvad er man optaget af i regionerne, hvilke emnerne er der brug for at 
vi løfter sammen i foreningen 

- Når foreningen skal bruge flere penge på medlemmerne, hvad skal man bruge dem 
til hvordan for man bedst ’value for money’, hvilken service, hjælp m.m. er der brug 
for, hvad vil man gerne have hjælp til? 

- Er der emner her op til REP som der er væsentlige at behandle/sætte fokus på? 
 

Sagsbehandling: 
Repræsentantsskabsår, hvor formand typisk besøger regionsbestyrelserne for at få 
forhåndspejling omkring relevante problematikker i bestyrelserne. Jette inviterer til et separat 
RB-møde til at gå i dybden med sekretariatets arbejde og indvirkning, for at den nuværende 
dialog kan være præget af bestyrelsens input. 
 
Bestyrelsen startede med at komme med inputs omkring regionale emner, hvorefter 
medlemsinvolvering og sidst Repræsentantskabet blev diskuteret. 
 

10) Kl. 12.45-13.30 
Repræsentantskabet d.4./5. november 2016 (D) 
 
Sagsfremstilling:  
Der holdes et kort oplæg om reglerne omkring opstilling til Repræsentantskabet: 7 pladser i 
Region Midtjylland. Der skal skrives motivation for opstilling, og evt. formuleres forslag på 
forhånd. 
Herefter diskuteres input til særlige fokusområder der skal behandles op til REP.    

  
Sagsbehandling: 
Til Repræsentantskabet vil der foregå en afrapportering af strategiplanen. 
Arbejdsgiver-Arbejdstager-debatten bliver toneangivende til Repræsentantskabet.  
Praksisafdeling og Løn & Ansættelse er opdelt i dag, men det er nødvendigt med mere klare 
skel mellem lønforhandling og arbejdsgiverinteresser, og her vil foreningen varetage løn.  
 
Det foreslås at der kunne afholdes midtvejsmøder som i DSR, hvor repræsentanterne kaldes 
ind og diskutere det foreløbige stof. Hvis der er behov for dybere politikdrøftelse kan 
”midtvejsmøde” være vejen til at modsvare de strukturelt opsatte rammer, der er nødvendige 
for en øverste myndighed i foreningen.  
 
Repræsentantskabet skal også være involverende for medlemmer der er der første gang. 
Agnes spiller ind at der også er et erfaringsspørgsmål, hvor man tilegner sig viden om såvel 
procedurer som diskussion af indhold. 
  
Et fokus kunne også være at få medlemmer med på observatørposterne, også som 
ansporing til opstilling af medlemmer. Åbne dialogmøder inden REP som mulighed for input 
til repræsentanterne skal kickstartes på en måde, da der er lav deltagelse.  
 
Bestyrelsen vendte tilbage til punktet omkring formidlings-punktet. Det blev klargjort at 
motivation var nødvendig. Opstilling til REP: Jf. bilag har Region Midtjylland 7 pladser. Alle 
RB-medlemmer stiller op gennem bestyrelsen og ikke SU eller TR.  
 
 

11) Kl. 13.30-14.00 
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Medlemsinvolvering og medlemsservice (D) 
 
Sagsfremstilling:  
Det bliver et fokusområde på Folkemødet, hvordan der sikres øget 
medlemsinvolvering. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der behandler temaet, og det 
foreløbige arbejde kan eventuelt kort introduceres. På den baggrund diskuterer bestyrelsen 
hvordan der sikres øget medlemsinvolvering og bedre medlemsservice: 
Når foreningen skal bruge flere penge på medlemmerne, hvad skal man bruge dem til 
hvordan for man bedst ’value for money’, hvilken service, hjælp m.m. er der brug for, hvad 
vil man gerne have hjælp til?    

  
Sagsbehandling: 
I de sidste 2 medlemsundersøgelser efterspørger medlemmerne involvering og faglighed. 
”Udmeldingstruede” er primært ledere og universitetsuddannede.  
Bestyrelsen kommer med input omkring bekymringerne i praksissektoren omkring 
medlemsservice. Tilbagemeldingerne fra praksis gik på: 

- Manglende udmeldinger/fokus/formidling omkring GLA:D og ”Motion på recept”. 
- Økonomi 

o Erhvervsindsats (og indtjening uden for sygesikring) 
o Indkøb af klinikudstyr kan også være kompliceret, og der mangler en hjælp 

her.  
- Rådgivning, medlemsservice omkring løn og ansættelsesniveau. 

 
Tina fortæller at foreningen har øget fokus på at information omkring Løn & Ansættelses-
staben formidles bedre til medlemmerne.  
Foreningens overordnede fokus er blandt andet organisationsprocenten. Formidling omkring 
indsatserne skal øges. Den direkte medlemsservice bliver et fornyet fokus.  
Kommunikationsafdeling bliver omstruktureret til en ny marketingsafdeling, for at kvalificere 
og specialisere kommunikationsindsatserne. Personale-galleriet skal synliggøres samt 
materialet tilgængeligt regionalt.  
 
Det er også et fokus at der skal forsones med undervisningsmiljøet på uddannelserne (efter 
udmeldingerne omkring optagelse), da de studerende har stigende frafaldsprocent. 
Kontinuerlig indsats, både ved start, under og ved afslutningen af uddannelsen er nødvendig. 
Det indskydes at de studerendes behov ændrer sig i løbet af studiet, og det skal foreningen 
være skarp på. Fra centralt hold er der fokus på hvordan indsatsen skal udformes – 
eksempelvis med at komme ud samtidigt med andre organisationer i starten af studieforløbet. 
Herunder skal studenterorganisationer også inddrages igen. Der skal prioriteres midler til ny 
indsats, men den fremtidige medlemsbase skal prioriteres.  
 
Dialogmøder med også politisk fokus er lykkes i region hovedstaden. Fokus er at skifte fra 
en opfattelse af ”dem i foreningen” til et vi-projekt. Det foreslås at foreningen fokuserer på 
indsatser, der hvor medlemmerne er i forvejen, som Dfys. kan engagere sig i. 
 
Det fremføres at de regionale forskelle er store, og derfor skal foreningen sikre det lokale 
tilhørsforhold, og have øje for dette i de overordnede planer. Det skal sikres at strategiplanen 
ikke ensarter fokuspunkterne på landsplan, sådan at der ikke tages højde for regionale 
forskelle. 
 
Foreningen har en ekstra egenkapital, der kan investeres. Hvordan skal en rangliste af 
forbruget af denne se ud iflg. bestyrelsen? 
Bestyrelsen diskuterer prioriteringen:  

- Medlemsservice må ikke overtage fokus fra hovedbudskaberne på politisk arbejde. 



 

 
9/12  

o Men der er en nødvendighed i at investerer i 
medlemsservice, da organisationsprocenten skal op, for at 
sikre foreningens økonomiske stabilitet i fremtiden. 

o Praksissektor: Flere klinikker på færre hænder.  
- Flere politikere (næstformænd regionalt eller nationalt?) 

o Det regionale niveau fungerer, bevist på folkemødet, hvor vi samlet løftede en 
dagsorden.  

o Prioriteringen af regionale næstformænd, eller en central næstformand – hvad 
er den bedste prioritering? Flere politikere giver mere politisk pondus, og 
mulighed for deltagelse i arbejdspladsbesøg eller møder i normal arbejdstid. 
Regionsformænd kan bedst vurdere den mest hensigtsmæssige model. 

 
12) Kl. 14.00-14.45 

Hvilke emner fra Region Midtjylland skal i foreningens fokus? (D) 
 
Sagsfremstilling:  
Er der specielle forhold i Midtjylland, der skal fokus på? Er der regionale emner, der har 
behov for national indsats?  
    
Sagsbehandling: 
Børneområdet skal løftes og Tina ser Regionsbestyrelsens arbejde og indsatser som meget 
nyttige. Børneområdet forsættes i næste strategiplan, og vil forblive en regional dagsorden 
fremover. Lægepraksis-pakke er undervejs, fortæller Tina. Ruben byder ind med eksemplet 
i Lemvig, hvor der er massiv lægemangel, og det kan være et prioriteret fokus. 
 
Nye emner i strategiplan: 
Nuværende strategiplan fokuserer meget på jobs, der kræver massiv erfaring (lægepraksis, 
folkeskole). Derfor kunne et fokus være jobmuligheder for nyuddannede. 
Det politiske arbejde skal foregå på mange planer, eksempelvis på Børneområdet, hvor 
kommunalpolitikerne udelukkende typisk vil se på økonomien i det som en udgift.  
Tidsperspektivet for de større indsatsområder i eksempelvis Strategiplanen er længere end 
først antaget. Længerevarende relationer med lokalpolitikerne er også et mål i sig selv.  
Fra centralt hold har processen især været det der har været opstillet mål for, mens resultatet 
eksempelvis antal stillinger i folkeskolen har lidt længere udsigter.  
 
Arbejdsprocessen har også skabt læring undervejs. Men momentum skal også samles op 
undervejs, sådan at da fokus ændredes for regionens vedkommende til deltagelse i det 
politiske arbejde, så skal det understøttes og ikke blot løbe ud i sandet. 
 
Lægepraksis: Formand for PLO har også rykket sig, sådan at der også her er skabt en 
bevidsthed om muligheden for nyt tværfagligt personale. 
 
Det er vigtigt med en strategi omkring overlevering af viden fra 
regionsbestyrelsesmedlemmer til de nye, sådan at arbejdet med implementeringen af 
strategiplanens fokuspunkter ikke starter forfra med hver ny regionsbestyrelse. Et vist 
niveau af skriftlighed kunne sikre overdragelse, men ikke for omfattende så det hæmmer 
udførelsen af arbejdet. Der eksisterer en lignende problematik på hovedbestyrelsesniveau. 
Det handler om at sørger for at nye medlemmer er sat ind i det informationsniveau de 
eksisterende medlemmer er på, så alt ikke startes forfra efter valg. 
Det foreslås i den forbindelse af ”Informationsdagen” for de nye RB-medlemmer derfor 
kunne indeholde andet end praktiske informationer, men også være en platform for 
grunddigt at blive sat ind i de regionale ansvarsområder for strategiplanen.  
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Nye emner som overses?  
- Samarbejde ml. idrætsforening og skole om fysioterapeut-

ansættelser.  
Tina har haft møde med formand for idrætsforeninger (DIF), der fortæller at det 
kræver arbejde at få DBU og DGI til at gå med til skolesamarbejde. 
Det fremføres af bestyrelsen at der er et stigende problem med bosteder og aktivitetscentre, 
der primært har pædagoger ansat og i mindre grad fysioterapeuter. Det kunne være et 
nationalt fokus, da det er et problem over hele landet. Socialpædagogerne dominerer 
området.  
Det indskydes at under opstart af psykiatridagsordnen blev der vundet gehør omkring at 
sundhedsfagligt personale er en nødvendighed. Især så en socialpædagog ikke bare giver 
en rollator. Måske kunne fokus på bosted/aktivitetscentre være en fællesdagsorden med 
ergo-terapeuterne? 
 
Der spørges til medlemskab af ”Den kommunale kompetence-fond”. Dfys er ikke medlem, 
men det bliver en del af næstkommende overenskomstforhandlinger. Faren ved et 
medlemskab er at arbejdsgivere kan henvise til fonden og fralægge sig ansvar for 
kompetenceudviklingen. 
 
Kommunalt-Regionalt samarbejde har et klart forbedringspotentiale. Det ville være en start 
med anvendelse af samme journal i fælles elektroniksystem. Da Danmark ikke er et større 
land, burde det kunne lade sig gøre.  
 
Den øgede specialisering skaber øget koordinationsbehov. Netværksbaseret samarbejde 
kan være en del af løsningen, hvilket selvfølgelig kræver initiativ til at skabe 
netværkssamarbejdet.  Samarbejdsudvalget følger op på samarbejdet mellem sektorer med 
evalueringer.  
Der meldes om mangel på kurser eller opkvalificering ift. håndteringen af ”komplicerede 
forløb”, hvor patientforløbene hurtigt bliver uoverskuelige. 
 
Opfølgning på ”det nære, sammenhængende sundhedsvæsen”, der skal skabe mere 
sammenhæng, og en masse initiativer følger i kølvandet på det. På Folkemødet kommer der 
også oplæg om det sammenhængende sundhedsvæsen.  
 
Det kunne være en god idé at strukturerer nogle fora, hvor der samles input i 
implementeringen af ”det nære sundhedsvæsen” på regionalt plan det iværksættes. 
 
”Fælles skolebænk” er blevet introduceret i nære, sammenhængende sundhedsvæsen, men 
det skal specificeres om der menes mellem faggrupper eller mellem sektorer.   

 
13) Kl. 14.45-15.20 

Orientering fra formanden (O) 
 
Sagsfremstilling:  
Grundet mange orienteringspunkter er der sat ekstra tid af til punktet. 
- Lægemangel i Skive 
- ”Helheldsplan” i Skive 
- ”Møde med skoleleder i Skive” 
- ”Fremtidens Seniorpolitik” 
- ”Fremtidens TR” 
- Revision af de sundhedsfaglige uddannelser 
 
Sagsbehandling:  
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- Lægemangel i Skive 
Efter opmærksomhed i pressen omkring lægemangel i Skive, sendte 
Sanne materiale fra sekretariatet omkring fysioterapeuter i lægepraksis til 
udvalgsformand og alle relevante parter. Ydernummer i lægepraksis ”til 
salg”, også i Horsens. 

- ”Helheldsplan” i Skive 
Sanne fik en henvendelse fra tillidsrepræsentant omkring neuro-rehabilitering på 
regionshospital hvor afdelingen flyttes til 5. sal. Samtidigt nedlægges hospitalets bassin 
på uforståelig vis, og et andet lejes ude i byen. Sanne har henvendt sig til Ole fra SU, der 
vil tage det op på regionsrådsniveau. Beslutningen skal endeligt tages på 
regionsrådsniveau omkring ”helhedsplan”.  
 

- ”Møde med skoleleder i Skive” 
Møde omkring fysioterapeuter i folkeskolen mødte positive udmeldinger. Der er tages 
kontakt til 2 øvrige skoleledere, for at få dem med til at trække dagsordenen, hvor Ole 
Priess også tilkendegav at der kunne arbejdes for flere faggrupper i skolen. 
Børneområdet: Randers skolechef tilkendegav interesse for fysioterapeuter i folkeskolen 
på baggrund af de forskningsmæssige undersøgelser af forsøgene. Sanne deltager i et 
nyt møde i september (sammen med ergoterapeuter), hvor der kan følges op.  
 

- ”Fremtidens Seniorpolitik” 
- ”Fremtidens TR” 

Møde i Aarhus kommune med Ergo- og Fysioterapeuter omkring TR-opgaven og hvordan 
den forandres.  
 

- Revision af de sundhedsfaglige uddannelser 
Monofaglige revision af de sundhedsfaglige uddannelserne. Første møde gennemført 
med meget kontroversielle oplæg i forslaget. Hele processen og indholdet har ifølge 
Sanne et meget forvirrende setup, og sammensætning. 
Et punkt i forslaget er at gå fra moduler til semestre.  
Der er bekymringer omkring oplægget omkring at uddannelsessteder kan tone 
uddannelsen som de vil – eksempelvis med regionale hensyn. Hvis det bliver muligt kan 
uddannelserne blive mere forskelligartede på et ret arbitrært grundlag ift. placering i 
landet.  
 
Fra HB-mødet er der også udtrykt bekymringer omkring udeladelse af ordet ”selvstændig” 
udredelse i oplægget og frygt for udfasning af diagnosticeringskompetencer. Der indgår 
endda tanker om skabelse af mere generelle ens ”sundhedsuddannelser”. Det fremføres 
at der skal etableres al tænkelig modstand, hvis de fysioterapeutiske kernekompetencer 
i sidste ende står til at udviskes fra uddannelsen. 
 
Der afklares spørgsmål omkring udsendte spørgeskemaer til dimittender omkring hvilke 
kompetencer de mest anvender i nystartede jobs, hvilket ikke var et greb til at identificerer 
hvilken retning uddannelserne kan tones. 
 
Stensagerskolen 
Udvikllingskonsulent for sundhed Anne-Marie skal indbyde til møde omkring 
problematikken. Vederlagsfrit tilbud til børn i kommunalt regi overtages fra praktiserende.   

 
14) Kl. 15.20-15.35 

Orientering fra bestyrelsen (O) 
 

Sagsfremstilling:  
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Bestyrelsesmedlemmer, som eksempelvis sidder i tillidsrepræsentantrådet, 
i Hovedbestyrelsen eller RMU har mulighed for at fortælle den resterende 
del af bestyrelsen hvad der foregår på disse møder. Ligeledes kan de 
bestyrelsesmedlemmerne fortælle hvis der er noget regionsbestyrelsen bør/kan 
reagere på. 
 
Sagsbehandling: 
Revision af sundhedsfaglige uddannelse: Mobilisering på alle niveauer bliver nødvendig hvis 
vejen følges hvor kernekompetencer udrenses. 
 

15) Kl. 15.35-15.45 
Formidling (D) 
 
Sagsfremstilling:  
 
Sagsbehandling: 
Hjemmeside-nyhed: Repræsentantsskabsår. Medlemsmøder kommer. 
Nyhed: Indsatsen på Bornholm. 

 
16) Kl. 15.45-16.00 

Eventuelt (O) 
 

Sagsfremstilling:   
Hvilke begivenheder skal gives gaver? (Beslutning træffes til næste møde) 
- Barselsgaver har været tradition for Sanne. 
- HB giver fødselsdagsgaver. 
- Bestyrelsen kunne give til rund fødselsdag. 
Ruben via fredsvalg blevet delegeret i DSA af personlig interesse omkring søgning af nye 
job.  
  
Forplejning bliver fremover varm mad, hvis muligt. 
 
Sagsbehandling:  

 

Punkter til kommende møder 

Næste møde evt. i Viborg. 

Beslutning omkring gaver på kommende møde. 

Socialdemokrater i Aarhus ifbm. budgetforhandlinger omkring det kommende forslag. 


