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Dagsorden til møde: Dato for møde: 
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Deltagere: Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Mille S. Thomesen, 
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og Ruben Fjord Bredholt (stud).   
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 Kl. 09.20-12.00:  Punkt 1-7 

 Kl. 12.00-13.10:  Pause med frokost (8-9) 

 Kl. 13.10-17.00: Punkt 10-18 

 

Efter mødet er der fælles juleafslutning med spisning i Skive.  
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Regionsbestyrelsesmøde 
 
 

0) De studerende i regionsbestyrelsen (B) 
 

Sagsfremstilling:  
Agnes Holst bad om, at man tog en beslutning om de studerende i regionsbestyrelsen, da 
der skal være valg til observatørposter i starten af 2015. Man ønskede en afklaring af de 
studerendes muligheder, da der er planlagt en ændring af forretningsordenen i starten af det 
nye år. Denne ændring kommer i kølvandet af de studerendes nye medlemsrettigheder, som 
blandt andet omfatter valgt til hovedbestyrelsen.  
 
Sagsbehandling:  
 
Regionsbestyrelsen besluttede at man fastholder de studerendes observatørposter i 
regionsbestyrelsen, såfremt at ingen studerende opnår valg til en ordinær plads.  

 
 

1) Kl. 09.20-09.25 
Valg af ordstyrer (B) 
 
Sagsfremstilling:  
Der vælges en ordstyrer til dagens møde.   
 
Sagsbehandling: 
 
Mille Thomesen var ordstyrer frem til frokost og Agnes Holst var ordstyrer efter frokost.   
 

2) Kl. 09.25-09.40 
Godkendelse af mødeplan for 2015 (B) 
 
Sagsfremstilling:  
Bilag 1 er et udkast til en mødeplan for 2015. Det er så vidt muligt, forsøgt at lade dagene  
være rullende over ugen jf. forretningsordenen. Der er mulighed for rettelser.   
 
Bilag 1: Udkast til mødeplan for 2015 

  
Sagsbehandling: 
 
Mødeplanen blev godkendt med én rettelse. Der blev placeret et halvdagsmøde torsdag d.  
4. juni 2015, som forberedelse til regionsbestyrelsens deltagelse på Folkemødet 2015.  
 

3) Kl. 09.40-10.20 
Udarbejdelse af handleplan for besøg ude i landskabet (B) 
 
Sagsfremstilling:  
Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet d. 27.10, at lave en plan for, hvordan man skal  
tilrettelægge besøg ude i landskabet. Regionsbestyrelsen har en vision om, at møde de  
problemstillinger der opstår med fx den nye skolereform, i de rammer hvor reformen  
udspiller sig. Ønsket med besøg i landskabet er at få et billede af, hvor fysioterapeuter kan  
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bidrage med viden og kundskaber. 
 
Regionsbestyrelsen skal udarbejde en handleplan for en vision om besøg ude i landskabet.  

 
Sagsbehandling:  
 
 
 
 
 
 
Opklarende handler dette punkt, om en strategi og handleplan for, regionsbestyrelsens  
besøg på arbejdspladser i forbindelse med bestyrelsesmøderne.  
Møder og besøg skal primært være på bestyrelsesmedlemmernes arbejdspladser, men det  
vil også være muligt, at besøge andre arbejdspladser i lokalområdet.  
 
Regionsbestyrelsen synes der var gode muligheder i, at besøge arbejdspladser som en del  
af bestyrelsesmøderne. Der blev diskuteret, hvordan det praktisk skal planlægges, og der  
blev diskuteret de tidligere udfordringer der har været ved afholdelse af møder på  
bestyrelsesmedlemmernes arbejdspladser.  
De fordele der blev fremhævet, ved at rykke regionsbestyrelsesmøderne ud i lokalområdet  
er muligheden for at besøge fx skoler i forbindelse med bestyrelsens fokus på skolereformen.  
Formanden (Sanne Jensen) fremhævede fordelen ved at kunne påvirke de lokale  
netværk, regionsbestyrelsesmedlemmerne er en del af.  
 
Regionsbestyrelsen besluttede, at man vil lade temaerne for bestyrelsesmøderne være  
afgørende for, hvilke arbejdspladser man skal besøge. Allerede nu er det planlagt at  
skolereformen er fokus for næste møde i februar 2015. Mille og Vita er tovholdere på besøget  
i Silkeborg. Der vil resten af året være ad-hoc planlægning. Agnes tilføjede at  
hovedbestyrelsens strategiplan kan medtænkes i temavalg.  
 

4) Kl. 10.20-10.40 
Evaluering af temadage 2014 (O) 
 
Sagsfremstilling:  
Vi har indsamlet evalueringsskemaer fra temadagene. Frederikke vil gennemgå resultaterne. 
Resultaterne skal bruges til, at forbedre foreningens arrangementer.  

 
Sagsbehandling:  
 
Punktet blev flyttet til efter frokost.  
 
Generelt viste evalueringen af temadagene stor tilfredshed med rammerne. Tidspunktet for 
de to temadage var også afgørende for deltagelse tilkendegav mange, og vi må derfor 
konkluderer at tidspunktet har været godt, da der var stor deltagelse.  
Oplæggene fandt mange både spændende, men også anvendelige i deres daglige arbejde. 
Niveauet af alle oplæg fandt deltagerne tilpas og højt. Alt i alt var det to gode temadage.  
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5) Kl. 10.40-11.10  
Opsamling fra repræsentantskabsmødet 2014 (O)  
 
Sagsfremstilling: 
Den 14-15. november var de valgte repræsentanter samt hovedbestyrelsesmedlemmer, 
herunder regionsformand Sanne Jensen til repræsentantskabsmøde i Nyborg. Deltagerne i 
mødet vil give en kort gennemgang af de beslutninger om vedtægtsændringer samt 
ændringer i foreningens politik, til de resterende bestyrelsesmedlemmer. Samtidig vil 
regionsbestyrelsen få mulighed for, at diskutere hvordan disse beslutninger skal præge 
arbejdet i regionsbestyrelsen.  
 
Sagsbehandling: 
 
Sanne bad de bestyrelsesmedlemmer der var førstegangs repræsentanter om, at fortælle 
hvordan det var at deltage i sit første repræsentantskabsmøde. Randi og Mille synes begge 
det var en god oplevelse. De var overraskede over, hvor pæn tonen var, og hvor meget tid 
der blev brugt på, at profilere sig selv i talerrækken.  
Regionsbestyrelsen berørte tre af de store punkter fra repræsentantskabsmødet. De 
studerendes nye status i foreningen, Dansk Selskab for Fysioterapi og den nye 
uddannelsespolitik. Fokus var, hvordan de ovenstående punkter vil påvirke fremtiden arbejde 
i regionsbestyrelsen.  
 
De studerendes nye status i foreningen, og pladsen i hovedbestyrelsen blev mødt af meget 
forskellige reaktioner på repræsentantskabsmødet. Punktet affødte ligeledes en meget livlig 
debat. Regionsbestyrelsen var enige om, at man må se tiden an, og se hvordan de 
studerende forvalter de nye muligheder de har fået. Agnes påpegede, at hvis de studerende 
ikke slår til, må man se andre steder hen og få inspiration til, hvordan de studerende 
engageres yderligere i det politiske arbejde. Ligeledes håber regionsbestyrelsen, at de 
studerendes nye rolle, vil skabe en større tilknytning til foreningen. Derfor foreslår Agnes, at 
man bruger mange ressourcer på, at få de studerende ind i det faglige fællesskab, da de er 
foreningens fremtid. Konkret vil regionsbestyrelsen derfor, behandle et punkt angående de 
studerendes rolle i regionsbestyrelsen.  
 
Dansk Selskab for Fysioterapi forsøgte på repræsentantskabsmødet at få mere indflydelse 
på foreningens politiske liv, og ønskede samtidig flere penge til selskabets arbejde. Dansk 
Selskab for Fysioterapi opnåede kun, at få observatørposter i foreningens repræsentantskab.  
Kirsten foreslog, at man på det regionale plan, kan inviterer Dansk Selskab for Fysioterapi 
med i det politiske liv på regionalt niveau. Det blev foreslået, at man når det giver mening, vil 
invitere repræsentanter fra Danske Selskab for Fysioterapi og deres undergrupperinger med 
til møder og arrangementer. Derved kan man kvalificere de forskellige tematikker 
regionsbestyrelsen debatterer. Sanne understregede at man også offentligt skal anderkende 
samarbejdet med Dansk Selskab for Fysioterapi.  
 
Slutteligt drøftede regionsbestyrelsen foreningens nye uddannelsespolitik. En af de nye 
målsætninger er blandt andet, at få fysioterapiuddannelsen ind på universiteterne. Denne 
beslutning har skabt en let uro blandt professionsskolerne. Regionsbestyrelsen drøftede, 
hvilke elementer af uddannelsen, man vil kæmpe for bliver ført ud i livet, hvis uddannelsen 
skulle rykke ind på universiteterne. Sanne påpegede at turnusordningen er en 
nødvendighed, for at de studerende kan lære de praktiske færdigheder. Ruben påpegede 
også, at der skal skabes mulighed for at man som bachelor i fysioterapi, kan læse en anden 
kandidatuddannelse. Denne overgang skal være lettere end den er i dag, hvor uddannelsen 
er placeret på professionsskolerne.  
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Det blev også understreget, at det er en positiv udvikling for fysioterapifaget, og denne 
udvikling skal der støttes op om. Danske Fysioterapeuter har endnu ikke lagt end fast strategi 
for den nye målsætning, og man kan derfor ikke fortælle præcis, hvornår man forventer, at 
denne målsætning er opfyldt. Regionsbestyrelsen besluttede derfor, at man vil tage punktet 
op igen, så snart der er nye meldinger fra sekretariatet.  

 
6) Kl. 11.10-11.25 

Pause 
 

7) Kl. 11.25-12.00 
Innovationsprisen (B) 
 
Sagsfremstilling: 
 
Hvert år uddeler Danske Fysioterapeuter en pris til en fysioterapeut eller en fysioterapeutisk 
virksomhed, der har gjort noget særligt for at udvikle faget eller skabe arbejdspladser. Ud 
over æren er prisen på 30.000 kroner.  

 
Ud fra indstillingerne bliver der i december valgt en fysioterapeut eller virksomhed i hver 
region. De fem kandidater bliver præsenteret for Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelsen, 
der i januar beslutter, hvem af de fem kandidater der skal tildeles innovations- og 
iværksætterprisen. Hver regionsbestyrelsen skal derfor vælge en af de kandidater der er 
indstillet, som derefter skal være med i den sidste udvælgelse blandt de andre kandidater fra 
de andre regioner.  
 
Regionsbestyrelsen skal vælge dén kandidat, som de ønsker skal indstilles til 
Innovationsprisen. Bilagene indeholder de tre indstillinger.  
 
Bilag 3: Randi Nielsen, Døgngenoptræningen i Randers Kommune  
Bilag 4: Fysiocenter Aarhus 
Bilag 5: Mette Kragh Svendsen 
Bilag 9: Ellis Pilegaard, Viborg Kommune 

  
Sagsbehandling:  
 
Pia Westhoff erklæredes inhabil i behandlingen af dette punkt, da hun har været med til at 
indstille Ellis Pilegaard.  
 
Prisen uddeles på baggrund af kriterier, der lægger vægt på nytænkning. Igangsætning af 
nye fysioterapeutisk virksomhed, der har eller vil medføre nye fysioterapeutiske stillinger og 
som har positiv effekt på danskernes sundhed.  
 
Regionsbestyrelsen behandlede de fire indstillinger. Valgte af kandidat faldt på Randi 
Nielsen. Det var en enstemmig bestyrelse der stod bag denne indstilling. Argumenterne for 
valget af Randi Nilsen var, at Randis projekt med de elektroniske tavler var nytænkende. 
Randis arbejde vil, hvis tavlerne kommer i brug, kunne skabe gode vækstmuligheder for det 
fysioterapeutiske arbejde.  
 

8) Kl. 12.00-12.40. 
Frokost  
 

9) Kl. 12.40-13.10 
Vi går en tur i Skive  
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10) Kl. 13.10-13.40  

Facebook og kommunikation til medlemmer der ikke anvender dette medie (D)  
 
Sagsfremstilling:  
På det foregående regionsbestyrelsesmøde gennemgik Ruben Bredholt en strategi for 
foreningens facebookside. Bestyrelsen besluttede, at man på dette møde ville snakke om, 
hvordan det går med facebooksiden på nuværende tidspunkt, og hvilke af de konkrete forslag 
der skal arbejdes videre med. Her kan nævnes information om de enkelte 
bestyrelsesmedlemmer mm. I opfordres til at se de slides igennem der blev udsendt efter 
sidste møde.  
 
Under samme punkt skal regionsbestyrelsen beslutte, hvordan man vil kommunikere med de 
medlemmer der ikke er på Facebook.  
 
Sagsbehandling:  
 
Sanne berettede om, at hun forsøger sig med strategien ”sagen i centrum”, fremfor 
formanden i centrum, når der kommunikeres på Facebook.  
Regionsbestyrelsen arbejder også videre med ”bilkort”-konceptet. Der vil derfor komme 
billeder og kort information om alle regionsbestyrelsesmedlemmer på Facebook siden. 
Ruben har taget billederne, og laver ligeledes skabelonen. Så er det muligt at anvende 
denne, når der sker udskiftninger i bestyrelsen.  
 
Bestyrelsen diskuterede muligheden for, at anvende Facebooksiden som et forum for debat, 
og information om de herskende debatter på Fysio.dk. Søren gjorde opmærksom på, at hvis 
siden skal bruges som debatforum, skal rammerne for dette formidles til de deltagende på 
Facebook. Vita foreslog ligeledes, at man i forbindelse med de temaer der skal diskuteres på 
regionsbestyrelsesmøderne, kan bede om ideer og input fra medlemmerne via Facebook. 
På den måde vil regionsbestyrelsen kunne tage ideer og konkrete input med de møder, med 
til de møder man har med eksempelvis skolelærer. Der skal også informeres om de inputs 
bestyrelsen får, når de besøger arbejdspladser rundt om i regionen. Ruben foreslog at 
bogkonkurrencer på Facebooksiden kunne holde gang i debatter, input osv. Sanne foreslår, 
at man venter med at tage dette middel i brug.  
 
Information til de medlemmer der ikke er på Facebook, skal foregå via hjemmesiden 
besluttede bestyrelsen. Der er ikke udarbejdet en egentlig strategi for dette, da 
regionsformændene er ved at udarbejde en ny central strategi. Dette skyldes, at man ikke 
længere har en central webredaktør.        
 

11) Kl. 13.40-14.35 
Arrangementer for studerende (D) 
 
Sagsfremstilling:  
Ved regionsbestyrelsesmødet i oktober ytrede arbejdsgruppen bag skolearrangementer et 
ønske om mere klare retningslinjer for de arrangementer der afholdes for de studerende. Det 
blev besluttet at lave en køreplan for disse arrangementer, så det er muligt at have klare linjer 
for arrangementerne.   
 
Frederikke vil fremlægge de rammer der er, hvis arrangementerne skal afholdes på 
uddannelsesinstitutionerne. Derefter vil regionsbestyrelsen få mulighed for, at drøfte hvordan 
man vil tilrettelægge og afvikle disse arrangementer. Med udgangspunkt i denne drøftelse vil 
der være mulighed for, at udarbejde en eller flere køreplaner.  
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Bilag 6: Retningslinjer for arrangementer afholdt på uddannelsesinstitutionerne 
Bilag 7: Udkast til huskeliste ved arrangementer  
Bilag 8: Link til Danske Fysioterapeuters honorar ved oplæg/undervisning: 
http://fysio.dk/Lon-og-ansattelse/Lon/Undervisningshonorarforedrag/ 
 
Sagsbehandling: 

 
De retningslinjer VIA University College i Aarhus har sat, for arrangementer der skal holdes 
på skolen, blev fremlagt for bestyrelsen. Hertil foreslog Sanne, at de samme retningslinjer, 
skal gøre sig gældende for skolen i Holstebro. Det vil gøre det lettere for bestyrelsen, at 
inddele medlemmerne i forskellige grupperinger.  
Med udgangspunkt i dette, diskuterede bestyrelsen, hvilke muligheder man er stillet og 
hvordan man ønskede, at forholde sig til de retningslinjer.  
 
Vita, der har været tovholder på skolearrangementerne sammen med Maria og Ruben, 
fortalte at hun havde haft en dialog med tre studerende, om foreningens synlighed på skolen 
og deres holdning til arrangementer arrangeret af Danske Fysioterapeuter. De studerende 
synes ikke, at foreningen er synlig nok på uddannelsen. Arrangementerne, som foreningen 
afholder, er placeret dårligt i forhold til de studerendes skemaer, og de føler at de allerede 
får nok viden gennem deres undervisning og de introarrangementer som foreningen afholder 
i samarbejde med skolen.De studerende er derfor villige til, at tage ud i byen, hvis et 
arrangement har deres interesse.  
 
Regionsbestyrelsen diskuterede, hvilke arrangementer der kunne være relevante for de 
studerende. Vita, Ruben og Søren foreslog alle arrangementer, der ville knytte de studerende 
til arbejdsmarkedet og de services, som foreningen har. Konkret kunne det være en 
workshop om ansøgningsskrivning i samarbejde med DSA. Sanne påpegede, at det ikke er 
alle studerende, der har brug for hjælp til ansøgninger, og ikke alle nye studerende er 
arbejdsmarkedsorienterede ved studiestart. Sanne foreslog, at de arrangementer der 
afholdes for ordinære medlemmer, kunne gøres synlige for de studerende. Så ville der også 
være arrangementer for dem, der ønsker mere faglig viden. Flere bestyrelsesmedlemmer 
påpegede også vigtigheden af, at kunne skabe et netværk til færdiguddannede 
fysioterapeuter. Det vil der være mulighed for, hvis de studerende opfordres til at deltage i 
foreningens arrangementer for ordinære medlemmer.  
Sanne forklarede at hun sammen med forhandlingskonsulent Helge Sørensen, er til første 
modul orientering, hvor de studerende oplyses om de services de får gennem deres 
medlemskab. Senere på uddannelsen er regionsformanden igen til en 
arbejdsmarkedsorientering, i samarbejde med DSA. 
 
Regionsbestyrelsen nåede til en beslutning om, at der ikke skal afholdes selvstændige 
skolearrangementer med fagligt sigte i fremtiden. Man vil i stedet fokuserer på, at gøre 
foreningens tilbud synlige for de studerende, og lave flere arbejdsmarkedsorienterede tilbud. 
Eksempelvis ansøgningsworkshop. Derudover skal Sanne, viderebringe de dele af 
hovedbestyrelsens strategiplan, som er relevant for de studerende, når hun har orientering 
på skolen. Agnes foreslog et fokus på mentorordningen.  

 
 
 
 
 
 
 

http://fysio.dk/Lon-og-ansattelse/Lon/Undervisningshonorarforedrag/
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12) Kl. 14.35-15.20 

Arrangementer i 2015 (D) 
 
Sagsfremstilling:  
Der er allerede et arrangement på plakaten i 2015. Et arrangement om sundhedsforsikringer, 
som afholdes i Silkeborg d. 14. 01. Bestyrelsen skal drøfte, hvilke arrangementer man ønsker 
at arbejde på i 2015.  
 
I 2015 skal der ligeledes afholdes ordinær generalforsamling. Det er foreslået at have en 
oplægsholder ved GF. Mille har foreslået Gitte Valentin. Vinder af Kandidatprisen 2014. Læs 
mere om Gitte og hendes projekt på følgende link: http://fysio.dk/fafo/Nyheder/Vinder-af-
Kandidatprisen-2014-/#.VHyQkodcSC8 
 
Sagsbehandling:  
 
Regionsbestyrelsens arrangementsgruppe består af Sanne, Vita, Maria og Mille. Sanne og 
studentermedhjælperen vil stå for det praktiske i samarbejde med gruppen. Der blot skal 
beslutte tema, oplægsholder, tid og sted. Kirsten og Agnes påpegede, at Sannes tid skal 
forvaltes hensigtsmæssigt, det er derfor nødvendigt at gruppen og bestyrelsen tager del i 
udviklingen og planlægningen af arrangementer.  
Arrangementsgruppen vil have fuldt mandat til at træffe alle beslutninger i forbindelse med 
arrangementer. Sanne vil være ansvarlig for at forhandle honorar med oplægsholdere, denne 
forhandling tager udgangspunkt i de takster foreningen har besluttet.  
Frederikke får til ansvar, at arbejde videre på den huskeliste, der skal danne ramme for 
arrangementerne. Der skal hertil laves en køreplan for annoncering af arrangementer, med 
fokus på fagbladet, Facebook, hjemmesiden og foreningens netværk. Derudover skal 
arrangementsgruppens arbejde være et fast punkt på dagsordenen fremover.   
 
Angående arrangementer i foråret, besluttede bestyrelsen at der ikke skal laves flere 
arrangementer. Der er allerede et arrangement i januar om sundhedsforsikringer. Derudover 
er der den ordinære generalforsamling og fagkongres.  
 
Regionsbestyrelsen brugte under dette punkt, god tid på at planlægge forårets 
generalforsamling. Mille havde forud for bestyrelsesmødet foreslået, at Gitte Valentin, vinder 
af kandidatprisen, blev oplægsholder på generalforsamlingen. Begrundelsen var at Gitte 
kunne fremlægge centrale dele af sit speciale, som allerede er anderkendt af foreningen i 
forbindelse med prisen. Flere i regionsbestyrelsen støttede op om, at der skal være et fagligt 
oplæg på generalforsamlingen, da det tiltrækker flere medlemmer.  
Efter en god debat om mulige udformninger af generalforsamlingen, dens indhold og hvordan 
tiden skal vægtes, besluttede regionsbestyrelsen følgende ramme for den ordinære 
genrealforsamling i foråret 2015.  
Der vil udover den fagpolitiske del, med formandens beretning og valg af bestyrelse, også 
være tre faglige workshops/arrangementer, som skal afvikles parallelt:  
1) Morten Graversen. Workshop om skanning, og vækstmuligheder for privat praktiserende 

fysioterapeuter.  
2) Ansøgningsworkshop. Primært rettet mod de studerende og nyuddannede 

fysioterapeuter. Vita, Randi og Kirsten vil være ansvarlige ved denne workshop. Der skal 
ligeledes findes en praktiserende fysioterapeut til denne workshop.     

3) Oplæg ved Birgit Skoffer. Birgit Skoffer er booket af Vita. Gitte Valentin er valgt som 
suppleant til dette oplæg, med den begrundelse, at hun er nybagt mor, og det derfor kan 
være svært at få tid til oplæg.  

 

http://fysio.dk/fafo/Nyheder/Vinder-af-Kandidatprisen-2014-/#.VHyQkodcSC8
http://fysio.dk/fafo/Nyheder/Vinder-af-Kandidatprisen-2014-/#.VHyQkodcSC8
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Det praktiske omkring generalforsamlingen vil Sanne og Frederikke tage sig af. Sanne  
 
 
 
 
booker et stort lokale og to små lokaler i Medborgerhuset i Silkeborg (start kl. 17.00).  
Derudover besluttede bestyrelsen, at der skal være god mad og vin/øl/vand. Da dette er en  
gestus til de medlemmer der deltager. Flere i bestyrelsen påpegede, at det er vigtigt med tid  
til at netværke. Derfor vil der blive sat god tid af til spisning.   
 

13) Kl. 15.20-15.45 
Orientering om foreløbigt budget for 2015 (O) 
 
Sagsfremstilling:  
Sanne og Frederikke vil fremlægge det foreløbige budget for 2015.  
 
Sagsbehandling:   
 
Bestyrelsen blev orienteret om budgettet. Budgettet fra 2014 er overført til 2015. 
Regionsbestyrelsen har på nuværende tidpunkt budgetteret med yderligere 40.000 kr. (ift. 
2014) til deltagelse i Folkemødet 2015. Derudover hæves budgettet til generalforsamlingen, 
når der er indhentet tilbudt til mad og lokaler. Begrundelsen er de tre workshops/oplæg der 
skal holdes, hvor det vil være nødvendigt med betaling af honorar.  
 

14) Kl. 15.45-16.15 
Bestyrelsesorientering om de store debatemner i HB regi 
 
Sagsfremstilling:  
Sanne, Kirsten og Agnes vil gennemgå hvilke emner der debatteres i hovedbestyrelsen, samt 
gennemgå de anbefalinger der kommer fra HB.  
 
Sagsbehandling:  
 
Sanne, Agnes og Kirsten berettede om udviklingsklinikken, rådgivende forum for vækst på 
det private arbejdsområde og den nylige konstituering i hovedbestyrelsen.  
 
Hovedbestyrelsen havde fået tilbagemelding på Udviklingsklinikken af Flemming Enok. 
Tilbagemeldingen var mere konkret, at det havde været svært at rekrutterer interesserede til 
forløbet. En begrundelse for dette kunne være de kliniske retningslinjers begrænsning på 
frihed i arbejdet som fysioterapeut. Samtidig var der et tidsmæssigt problem, da det krævede 
en del tid, at lave den elektroniske journalføring. Man forventer derfor flere projekter i 
forenings regi, der sætter fokus på brugen af de kliniske retningslinjer.  

 
Rådgivende forum for vækst på det private arbejdsområde har afleveret en række 
anbefalinger til hovedbestyrelsen (10 i alt). Hovedbestyrelsen har være tvivlende i forhold til, 
hvordan man skal gribe det videre arbejdet an. Man forventer, at man vil finde ud af, hvordan 
arbejdet skal gribes an på HB-konferencen i slut januar 2015. Anbefalingerne er derfor ikke 
frigivet til foreningens medlemmer, da man ikke er klar til med kvalificerede svar på 
spørgsmål og kommentarer før i start 2015.  
 
Hovedbestyrelsen brugte ved sidste HB møde en del tid på konstituering efter valget på 
repræsentantskabsmødet. Lisbet Schrøder og Brian Errebo-Jensen sidder i lederrådet. Tine 
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Nielsen, Sanne Jensen, Lau Rosborg og Tina Lambrecht udgøre praksisudvalget. Der var 
ikke valg til det offentlige forhandlingsudvalg, da man er midt i en overenskomst.  
 
 
 
 
Slutteligt berettede de tre HB-medlemmer, at hovedbestyrelsens strategiplan ikke er 
konkretiseret endnu. Der var derfor ikke den store drøftelse på sidste HB-møde.  
 

 
15) Kl. 16.15-16.30 

Orientering fra formanden (O) 
 
Sagsfremstilling:  
 
Sagsbehandling:  
 
Sanne berettede at hun har haft besøg i Bøvlingbjerg. Mødet stod mellem en regionspolitiker 
(navn?) og en lokal fysioterapeut. Mødet omhandlede fysioterapeuter som hjælpepersonale 
i lægeklinikker. En holdning var at det er uambitiøst kun at tænke fysioterapeuter som 
aflastning ved lægemangel. Fysioterapeuter skal snakkes ind i lægepraksis på lige fod med 
sygeplejesker. Man forventer ikke, at dette vil skabe flere henvisninger til fysioterapi. 
Sådanne stillinger i en lægeklinik kræver et solidt fagligt grundlag, men der er god mulighed 
for en vækst i arbejdspladser til fysioterapeuter, hvos man arbejder videre med denne model.   
 
Sanne planlægger et møde med Mette Skive og Bent Hansen. Praksisnetværket er blevet 
spurgt om mulige spørgsmål. Sanne udarbejder i samarbejde med Janus Piil en dagsorden 
med udgangspunkt i spørgsmålene. Mødet vil også skulle omhandle genoptræning.  
 
Slutteligt fortalte Sanne at hun har søgt et kursus i FTF. Det er et kursus der skal udvikle 
talenter i fagforeningspolitik. Sanne forventer ikke, at det vil tage store dele af hendes tid som 
regionsformand. Hun vil dog ikke kunne deltage i regionsbestyrelseskonferencen på 
Bornholm i forbindelse med Folkemødet 2015. Da eksamen er i samme periode. Agnes 
påpegede muligheden for konstituering, i de periode, hvor Sanne kan få travlt.  

 
 

16) Kl. 16.30-16.45 
Orientering fra bestyrelsen (O) 

 
Sagsfremstilling:  
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: 
 
Ruben og Søren ønskede en afklaring på valget til observatørposterne blandt de studerende. 
Regionsbestyrelsen besluttede, at man allerede nu vil sætte gang i valgproceduren. Det 
opfordres, at man også stiller op til valg på generalforsamlingen, hvor der kan opnås en 
ordinær plads i regionsbestyrelsen. Fristen for kandidatur til observatørposterne på de to 
skoler bliver d. 1. januar.  
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17) Kl. 16.45-16.50 
Formidling (D) 
 
Sagsfremstilling:  
Bestyrelsen drøfter, hvilke af dagens beslutninger, temaer mm. der skal formidles til 
medlemmerne via nyhed på hjemmesiden og Facebook.  
 
 
Sagsbehandling:  
 
Facebook/hjemmeside: Vi har set på foreløbigt budget. Der er penge at søge til 
arrangementer.  
Indstillet til Innovationsprisen. Sanne laver teaser på Facebook.  
Der annonceres allerede nu med dato for generalforsamlingen.  

 
18) Kl. 16.50-17.00 

Eventuelt (O) 
 

Sagsfremstilling:   
 
Sagsbehandling:  

 

Punkter til kommende møder 

 

Næste gang eller næste gang igen:  

Praksissektoren – løn og ansættelsesforhold. Kvalificering til dette punkt: Overenskomst/ eller 

kontrakt.  

 

Strategipunkter fra HB  

Skoledebat Silkeborg.  

 

Fast: Arrangementer  

Forretningsorden.  

 

 


