
Dagsorden 

Dagsorden til møde i: Dato for møde: 
Regionsbestyrelsesmøde 18. februar 2014 

For referat: Frederikke B. Lyngby   
 

 
Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Kirsten Ægidius, Maria Bjørnelund Rømer, 
Louise Søllingvrå Madsen, Henriette Holm, Vita Kathrine Bisgaard  
 
Afbud: Randi Skov Bundesen, Agnes Holst, Pia Westhoff, Ruben Fjord Bredholt og 
Mathias Henning Pedersen    

 
Sted:  
Ceres Centret, Sundhedscenter Ceres, Nørretorv 1-3, 8700 Horsens 
 
 Kl. 09.00-12.45:  Punkt 1- 7 
 Kl. 12.45-13.30:  Pause med frokost 
 Kl. 13.30-16.00: Punkt 7-16 

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

1) Kl. 09.00- 09.05 
Valg af ordstyrer (B) 
 
Sagsfremstilling: Der vælges en ordstyrer til dagens møde.   
 
Sagsbehandling:  
Ordstyrer ved dette møde var Louise Søllingvrå Madsen.  
 
 

2) Kl. 09.05- 09.20 
Introduktion af ny studentermedarbejder 

 
Sagsfremstilling: Da Dorthe stopper som studentermedhjælper og Marie ikke har mulighed 
for at starte igen, er der ansat en ny studentermedhjælper. Den nye studentermedhjælper 
deltager i regionsbestyrelsesmødet og præsenterer sig selv. Ligeledes præsenterer 
bestyrelsen sig for den nye studentermedhjælper.   
 
Sagsbehandling:  
Den nye studentermedhjælper Frederikke præsenterede sig selv for bestyrelsen. 
Frederikke studerer Statskundskab på 6. semester. Bestyrelsen præsenterede sig ligeledes 
for Frederikke.  

  
 

3) Kl. 09.20-09.30 
DHL stafet 2014 
 
Sagsfremstilling: Der afholdes hvert år DHL stafet i Mindeparken i Aarhus. Danske 
Fysioterapeuter vil igen i år deltage i dette og der er brug for at der bliver nedsat en gruppe 
i bestyrelsen, som kan tage sig af opgaven omkring organisering af eventen.  
 
DHL stafetten 2014 er tirsdag den 19. august, onsdag den 20. august og torsdag den 21. 
august 2014. 
 
 
Sagsbehandling: 
Der er nedsat en gruppe bestående af Kirsten Ægidius, Sanne Jensen og Vita Kathrine 
Bisgaard som er tovholdere på foreningens deltagelse i DHL stafetten. Gruppen skal stå for 
det praktiske i forbindelse med DHL stafetten, herunder tilmelding af hold. Det foreslås at 
der som minimum oprettes et gå-hold.  Der er i budgettet afsat 15.000 kr. til afholdelse af 
arrangementet. Ud af dette beløb synes Kent, at der skal købes et telt til brug under 
stafetten. Når der skal indkøbes t-shirts til dette års stafet, må de gerne være større end 
dem indkøbt i 2012.     
 
Kent foreslår at vi udover at reklamere med foreningens deltagelse på Facebook og 
hjemmesiden, også laver PR gennem TR-repræsentanter. DHL stafetten gør foreningen 
synlig for medlemmer, men også ud over egne medlemsrækker.    
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Det er drøftet at ligge bestyrelsesmødet d. 19. august i forlængelse af stafetten. Så kan der 
først afholdes møde og derefter kan bestyrelsen sammen klargøre det praktiske i 
Mindeparken og evt. løbe med om aftenen.    

 
 

4) Kl. 09.30-09.50 
Regionsbestyrelsesseminar i april  
 
Sagsfremstilling: d. 4.-5. april afholder regionsbestyrelsen regionsbestyrelsesseminar. 
Bestyrelsen diskuterer hvilke muligheder der er for seminaret, hvilke ønsker der er til 
dagenes indhold og om der er nogle gode ideer. Bestyrelsen bedes overveje dette inden 
regionsbestyrelsesmødet. Kent motiverer punktet.  

Sagsbehandling:  
Regionsbestyrelsens bestyrelsesseminar afholdes i 2014 i foråret, da efteråret har mange 
fællesarrangementer på tværs af foreningens regioner. Det forslås at seminaret afholdes på 
Danhostel Silkeborg Vandrehjem. Kent og Frederikke booker, samt laver forslag til 
program. Det er forslået at seminariet afholdes fra fredag d. 4. april kl. 9.00 til lørdag d. 5. 
april kl. 12.00.  
Vita, Kirsten og Louise vil gerne hjælpe med opbygning af seminaret.  
 
Ønsker til seminariets indhold:  

• At drøfte foreningens politiske strategi. Kent har aftalt med Janus Pill Christensen 
og Ann Sofie Orth, at en af dem kommer og holder et oplæg, der kan være 
fundament for en diskussion af foreningens politiske strategi 

• At drøfte hvordan foreningen skal prioritere den politiske indsats efter sidste 
kommunalvalg, bl.a. i forhold til de nye udvalgsformænd og forståelsen af at arbejde 
politiske som forening  
o Der er forslået et at seminariet sætter fokus på børneområdet, herunder 

betydning af den nye reform af folkeskolen. Der kunne komme en 
repræsentant fra Dansk Pædiatrisk Selskab og holde oplæg  

o Temadrøftelse (evt. et af dem der er drøftet på HB). Et tema kunne være frit 
valg eller brugerbetaling.  

o Herved kan der afprøves synspunkter i et lukket forum, forud for samtale med 
brugere i det daglige arbejde  

• Danske Fysioterapeuter som forening. Hvad står vi for? En introduktion til hvordan 
foreningen ser ud, hvad er dens politik mm.  
o Herunder hvordan kan vi give foreningens medlemmer ”politisk ejerskab” 

• Fokus på Hvad er Repræsentantskabet? Da der skal opstilles kandidater til 
repræsentantskabet ville det være godt med fokus på Repræsentantskabet. 

 
5) Kl. 09.50-10.00 

Pause  
 

 
6) Kl. 10.00-10.20 

Regnskab 2013 og budget 2014 
 
Sagsfremstilling: Kent fremlægger regnskabet fra 2013 og budgettet for 2014 for 
bestyrelsen. Regnskab og budget eftersendes, når det er i hænde.  
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Sagsbehandling:  
Regnskabet for 2013 og budgettet for 2014 var ikke fremsendt før afholdelse af 
bestyrelsesmøde, da Kent først modtog budget og regnskab dagen før afholdelse af 
bestyrelsesmødet. Kent eftersender dette når det reviderede regnskab er justeret ind i 
budgettet for 2014.   
 
Regnskabet for 2013 indeholder et overskud på ca. 54.700 kr. Dette forbrug er mindre end 
det budgetterede. Det skyldes bl.a. at bestyrelsen har haft et mindre forbrug, da denne ikke 
har været fuldtallig og bestyrelsesseminaret er flyttet til foråret.  
Der er desuden brugt færre midler på medlemsarrangementer end budgetteret. Der har 
ikke været afholdt arrangement på skolerne i efteråret.  
Kent vil prøve at få flyttet penge fra 2013 til budgettet for 2014. Disse penge skal placeres i 
budgettet for medlemsaktiviteter.  
Forbruget på formandsposten har været højere end budgetteret. I dette forbrug er 
inkluderet afholdelse af reception for den tidligere formand.  
Forbruget for studentermedhjælperen har ligeledes været højere end budgetteret. Dette 
forbrug er bl.a. barselsforbrug til og løntekniske udgifter.  
 
Kent understreger, at udgiftsposten til medlemsaktiviteter godt måtte have været større.  
Totalforbruget for 2013 udgør 96 % af budgettet for 2013.  
 
I budgettet for 2014 er der budgetteret med samme budget til regionsbestyrelsen som i 
2013, da man forventer at denne vil blive fuldtallig efter den ekstraordinære 
generalforsamling i marts.  
 
Fremadrettet har Kent lagt et ønske hos administrationen om tættere samarbejde om 
budgettet.  
 

7) Kl. 10.20-10.45 
Evaluering af minifagfestivalen 2013 
 
Sagsfremstilling: Vi har modtaget en evaluering af minifagfestival 2013. Bestyrelsen bedes 
læse denne igennem inden mødet (se bilag 1). Kent fremlægger tendenserne i materialet 
og der diskuteres hvordan disse oplysninger kan bruges i planlægningen af fremtidige 
arrangementer.  
 
Sagsbehandling:  
Evalueringen af minifagfestivalen 2013 indeholdte mange positive tilkendegivelser og 
kommentarer for de enkelte workshops. Der var dog utilfredshed med de aflysninger fra 
oplægsholdere på fagfestivalen og disse trækker den samlede vurdering af ned.   
Henning Langberg trak mange deltagere til festivalen, men evalueringen viser at oplægget 
ikke levede op til deltagernes forventninger.  
Regionsbestyrelsen havde en positiv oplevelse af minifagfestivalen.  
 
I forlængelse af evalueringen diskuterede regionsbestyrelsen hvordan evalueringen kan 
bruges til planlægning af fremtidige arrangementer. 
 
Det blev diskuteret om foreningen i Region Midtjylland fremover skal slå sig sammen med 
de andre regioner, dette vil kunne give flere deltagere ved arrangementer. Kent har i 
forlængelse heraf snakket med Gitte Nørgaard fra Region Nordjylland om at arrangerer 
fællesarrangementer. Der var et ønske om at fremme arrangementer på tværs af regionen. 
Seminariet om krav til journalstyring afholdes i Holstebro, hvis en succes ved afholdelse i 
Aarhus.  
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Kent foreslog at man fremover skal afholde en faglig temadag (fx rygsmerter, pædiatri) med 
to oplægsholdere, i stedet for minifagfestival. Denne temadag skulle afholdes i både øst og 
vest og skulle placeres i efteråret. Der er i budgettet for 2014 afsat penge til afholdelse af 
dette. Der skal på bestyrelsesmødes i juni nedsættes en arbejdsgruppe, der arbejder frem 
mod afholdelse af temadage i efteråret. Kontakt til oplægsholdere skal tages før 
sommerferiens start, hvis vi skal nå at booke disse til temadage.  
  
Der skal ikke afholdes minifagfestival i 2015, da der afholdes landsdækkende faglig 
kongres. Herved kan man spare op til afholdelse af minifagfestival i 2016.    
 
I forlængelse af den utilfredshed der var med aflysninger fra oplægsholdere, blev det 
drøftet at man i fremtiden skal gøre deltagerne opmærksomme på forbehold for ændringer 
af programmet. Situationen til minifagfestivalen i 2013 var også speciel med tre aflysninger 
fra oplægsholdere kort før deadline.   
 
 

8) Kl. 10.45-11.10  
Regionsformandsvalg – Blev drøftet som punkt 3  
 
Sagsfremstilling: Der skal være valg til regionsformandsposten med opstillingsfrist d. 1. 
marts 2014. Kent orienterer om hvorvidt han ønsker at genopstille.  Hvis der kommer andre 
kandidater skal forløbet for regionalvalgkamp drøftes.  

 
Sagsbehandling:  
Kent har valgt ikke at genopstille. Han har fundet jobbet spændende, specielt med de 
udfordringer der er som fagforening og fag. Han har af personlige årsager ikke valgt at 
genopstille  
 
Sanne ønsker at stille op til regionsformandsposten. Hun har regionsbestyrelsens 
opbakning.  Hvis ikke der bliver valg til posten som regionsformand, planlægges det at 
Sanne vil få en glidende introduktion til opgaverne som regionsformand.  
Hvis flere kandidater til posten som regionsformand, skal generelforsamlingen bruges til 
præsentation af kandidaterne.  
 
Kent og Frederikke planlægger valg, hvis dette bliver aktuelt.   

 
9) Kl. 11.10-11.30 

Samarbejde med politikere 
Sagsfremstilling: Kent giver en afklaring på, hvordan kommunikationen med politikere 
bruges i det daglige arbejde. Derudover diskuterer bestyrelsen hvordan det fremtidige 
samarbejde med politikere skal organiseres og hvad vi ønsker at få ud af det. 
 
Sagsbehandling:  
Punktet udgik, da dette var et ønske fra Mathias, som måtte melde afbud til 
bestyrelsesmødet. Punktet vil blive drøftet på regionsbestyrelsens seminar i april.  

 
 

10) Kl. 11.30-12.00 
Forberedelse til politikermøde  
 
Sagsfremstilling: Bestyrelsen forbereder sig forud for mødet med Ellen T. Schmidt, som er 
formand for udvalget for velfærd og sundhed i Horsens kommune. Ellen er inviteret til bl.a. 



 

 
6/10  

at tale om Horsens kommunes sundhedspolitik nu og i fremtiden, samt hvordan 
fysioterapeuter inddrages i sundhedsindsatsen. 
 
Bestyrelsen deles i to grupper, som hver i tyve minutter diskuterer hvad man vil have ud af 
mødet med Ellen T. Schmidt, samt kvalificerer nogle spørgsmål/emner, som kan bruges i 
samtalen med hende. 
 
Herefter bruger bestyrelsen ti minutter til i plenum at samle op på gruppediskussionerne.  
 
Sagsbehandling:  
Forud for politikermødet havde Kent ønsket feedback fra fysioterapeuter i Horsens 
Kommune. Tilbagemeldingen var at fysioterapeuterne ønskede flere personer i de 
tværfaglige sundhedsteams der beskæftiger sig med kroniske smerter og kommunens 
fokus på ”Tilbage til jobbet”. De ekstra hænder på området kunne være stillinger for 
fysioterapeuter.  
 
Bestyrelsen kom frem til at ville drøfte følgende punkter med Ellen T. Schmidt:  

• Børneområdet, herunder forebyggelse  
o I den forbindelse om fysioterapeuterne kunne være en tværfaglig del af en 

forbyggende indsats. Dette er i tråd med at Danske Fysioterapeuter mener 
at man skal sidestille motoriske vanskeligheder med læsevanskeligheder  

o Den nye skolereforms krav til fysisk aktivitet kunne være en opgave der blev 
varetaget af fysioterapeuter  

• Det psykiatriske område og fysioterapeutisk behandling af personer med psykiske 
lidelser 

• Samarbejde mellem sektorerne kommune, hospital og praksissektor  
o Hvordan foregår samarbejdet og kunne man få en koordinator til dette 

samarbejde som i Holstebro.  
 

Bestyrelsen besluttede, at dette punkt fremover skal være fast ved politikerbesøg.   
 

11) 12.00-12.10 
Pause 

 
12) 12.10-13.00 

Politikerbesøg af Ellen T. Schmidt  
 
Sagsfremstilling: Ellen T. Schmidt, som er formand for udvalget for velfærd og sundhed i 
Horsens kommune, er inviteret til bl.a. at tale om Horsens kommunes sundhedspolitik nu 
og i fremtiden, samt hvordan fysioterapeuter inddrages i sundhedsindsatsen. 
 
Ellen holder et kort oplæg, hvorefter bestyrelsen har mulighed for at stille spørgsmål og 
diskutere det sagte.  
 
Sagsbehandling:  
 
Ellen fortalte kort om sin baggrund og hendes mangeårige politiske arbejde i Horsens 
Kommune. Herefter fulgte et oplæg om kommunens sundhedsområde og de udfordringer 
Ellen mente kommunen stod overfor.  
Der var ifølge Ellen primært fire store udfordringer i Horsens Kommune og kommunens 
løsningsforslag:  

1. Flere ældre og en ny slags ældre med andre krav til genoptræning og rehabilitering 
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a. Kommunen har fokus på rehabilitering i hverdagen, projektet hedder 
”Direktør i eget liv” 

b. Flere ældre betyder flere investeringer i velfærdsteknologi, så de ældre kan 
blive længere tid i eget hjem 

i. Kent påpegede at man skal medtænke genoptræning i de boligtilbud 
kommunen ønsker at bygge   

2. Sundhedsvæsnet gennemgår flere markante forandringer, hvor borgere udskrives 
hurtigere til eget hjem 

a. Dette betyder at der skal være et større tværfagligt og tværsektorielt 
samarbejde  

b. Der er flere sundhedsopgaver der skal løses i kommunerne  
3. Horsens Kommune har en for stor andel af personer i den arbejdsdygtige alder der 

står uden arbejde.  
a. Der forventes derfor et styrket samarbejde mellem beskæftigelsesområdet 

og sundhedsområdet, så denne gruppe borgere kan blive arbejdsparate 
 

 
I forlængelse af Ellens oplæg diskuteredes det hvordan fysioterapeuter kan være med til at 
løse de udfordringer Horsens Kommune står overfor.  
Fysioterapeuterne kan som en stærk gruppe være med til at mobilisere de ressourcer 
borgerne har, så de kan gøres uafhængige af anden hjælp fra kommunen i forbindelse med 
alderdom og tidlig udskrivelse fra sygehuse. Politikerne havde også her en vished om, at 
fysioterapeuternes arbejde har en effekt. Derfor påpeges det at faggruppen bør indgår i 
tværfaglige grupper der skal løfte denne opgave. 
Bestyrelsen understregede vigtigheden af, at man inddrager fysioterapeuter i kommunens 
tværfaglige arbejde ”Horsens på forkant”.   
 
Kent informerede om bestyrelsens tanker i forhold til børneområdet. Her indgik en drøftelse 
af sammenhængen mellem motorik og læring. Bestyrelsen foreslog Ellen og resten af 
byrådet, at tænke over fysioterapeuternes arbejde i denne forbindelse. Faggruppen vil 
kunne foretage motoriske screeningstests ved skolestart, og bistå lærer og pædagoger i 
deres arbejde på skolerne.  
 
Ellen informerede om, at man i kommunen ønsker at sætte mere fokus på de psykisk syge 
borgere. Kommunen påtænker at starte et ”Psykiatriens Hus”, hvor borgerne kan få den 
fornødne hjælp. Her påpegede bestyrelsen, at fysioterapeuter kan hjælpe med indsatsen. 
Herunder at hjælpe de syge borgere til en mere aktiv hverdag.  

 
 

13) Kl. 13.00-14.00 
Frokost  

 
 

14) Kl. 14.00-14.45 
Temadrøftelse  
 
Sagsfremstilling: På bestyrelsesmødet i december blev det besluttet at bestyrelsen skal 
diskutere ydernumre. Der har været nogle debatter på området (se bl.a. link) for nyligt, bl.a. 
stor aktivitet på fysio.dk. Holland er helt anderledes ift. ydernumre (de har det ikke), det er 
interessant, eftersom Holland er et land, som Danmark ofte sammenlignes med. Kent 
kvalificerer punktet og bestyrelsen diskuterer dette.  
 
http://fysio.dk/org/nyheder/Forfejlet-kritik-af-praksisoverenskomsterne/#.UtOqsfTuImM  

http://fysio.dk/org/nyheder/Forfejlet-kritik-af-praksisoverenskomsterne/#.UtOqsfTuImM
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Sagsbehandling:  
Bestyrelsen diskuterede ydelsesnummer systemet. Danske Fysioterapeuter har ikke taget 
en endelig beslutning omkring støtte til fastholdelse eller fjernelse af der eksisterende 
system.  
 
Bestyrelsen drøftede at der er forskellige vinkler at anskue problematikken fra, alt efter 
hvilken rolle man har i praksis. Det diskuteredes ligeledes hvilke konsekvenser der kan 
være, hvis man starter praksis uden ydrenummer. Her drøftedes fald i honorar og en 
stigning i brugerbetaling. Det blev drøftet om ydrenumrene er en kvalitetssikring og en 
hjælp til at have specialiserede enheder på en klinik.   
 
Bestyrelsen drøftede mulighederne for at skabe lige vilkår mellem fysioterapeuter med et 
ydrenummer og dem uden. Det var også vigtigt at tænke på arbejdsmiljøet på klinikkerne, 
specielt i forholdet mellem ejer med et ydrenummer og lejer.  

 
 

15) Kl. 14.45-14.55 
Pause 
 
 

16) Kl. 14.55-15.20 
Arrangementer (D) 

 
Sagsfremstilling: Der er nedsat en arrangementsgruppe, som skal planlægge 
arrangementer i 2014. Gruppen skal lave et arrangement både i Øst og Vest i regionen. 
Disse arrangementer kommer i stedet for en minifagfestival. Gruppen fremlægger de ting, 
de indtil nu har nået at planlægge.   
 
Derudover bedes bestyrelsen orientere sig i vedlagte bilag. Forslagene i bilagene 
diskuteres.  
 
Bilag 2: Forslag om oplæg med Svend Brinkmann 
 
Bilag 3: Fyraftensmøde om kostens betydning i genoptræningen 

 
Sagsbehandling:  
Bestyrelsen gennemgik der indsendte forslag fra medlemmerne.  
Der var et ønske om et arrangement med Svend Brinkmann. Dette ønske arbejder 
Henriette videre med. Hun tager kontakt til Svend angående oplæg.  
Hedensted Kommune har lavet en forespørgsel på et arrangement omhandlende 
behandling af personer med anden etnisk herkomst. Bestyrelsen drøftede dette, og finde 
det spændende at få et arrangement der omhandler smerteforståelse hos denne 
patientgruppe.  
 
Bestyrelsen vil arbejde hen mod et arrangement med Svend Brinkmann. De andre 
forespørgsler vil bestyrelsen løbende samle op på.  
 
Arrangementerne på fysioterapi uddannelserne skal have en repræsentant fra bestyrelsen 
ved afholdelse. Vita vil gerne deltage ved arrangementet i Aarhus.  
Kent har fået en forespørgsel fra studerende fra Aalborg, der gerne vil deltage ved 
arrangementet i Holstebro. Det blev besluttet at de studerende kan deltage, så længe de 
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studerende er organiseret i en fagforening. Kent fortalte at arrangementerne på 
uddannelserne er en del af Danske Fysioterapeuters rekrutteringsproces.   
Vita og Ruben har ansvaret for de kommende arrangementer på uddannelserne, 

 
I forhold til deltagebetaling ved foreningens arrangementer, besluttede bestyrelsen at 
foreningens kriterier er, at der skal være ingen eller en lav deltagerbetaling  

 
 

17) Kl. 15.20-15.30 – Blev drøftet som punkt 10 
Uddannelsesudvalg  

 
Sagsfremstilling: Der er valg til uddannelsesudvalget. Kent indstiller at Thomas Maribo og 
den siddende regionsformand fortsætter i udvalget. Kent kvalificerer punktet. 
 
Sagsbehandling:  
Thomas Maribo vil gerne fortsætte i uddannelsesudvalget. I den forbindelse betaler Danske 
Fysioterapeuter for frikøb. Thomas ønskes af bestyrelsen, da han har et stort og indgående 
kendskab til uddannelsesområdet. Regionsformanden skal ligeledes sidde med i udvalget 
som det politiske led. Det drøftedes, at der skal prioriteres fælles indgang på alle de 
sundhedsfaglige uddannelser, dette kræver en stor indsigt i uddannelsesområdet.    
 
Bestyrelsen udtrykte bekymring om, at for mange studerende uddannes til arbejdsløshed. 
Kent foreslog en temadrøftelse om akademisering af uddannelsen. Dette kunne ske til 
regionsbestyrelsens seminar i april.  
 

18) Kl. 15.30-15.40 
Orientering fra formanden (O) 
 
Sagsfremstilling:  
Ekstraordinær generalforsamling: Kent orienterer om den ekstraordinære generalforsamling 
d. 5. marts. Det forventes at bestyrelsen møder op til generalforsamlingen og at hvert 
bestyrelsesmedlem laver et arbejde forud for generalforsamlingen, for at finde kandidater.  
 
Sagsbehandling: 
Til den ekstraordinære generalforsamling ønskes der flere deltagere. Bestyrelsen ønsker i 
forlængelse heraf, at flere medlemmer opstiller til de ledige bestyrelsesposter.   
Tina Lambrecht vil deltage ved generalforsamlingen. Herved for medlemmerne mulighed 
for at møde formanden for Danske Fysioterapeuter.  

 
Bestyrelsens opgaver i forbindelse med generalforsamlingen er endnu ikke defineret. Kent 
er ordstyrer ved generalforsamlingen.  
 
 

19) Kl. 15.40-15.50 
Orientering fra bestyrelsen (O) 
 
Sagsfremstilling: Bestyrelsesmedlemmer, som sidder eksempelvis i 
tillidsrepræsentantrådet, i hovedbestyrelses eller RMU har mulighed for at fortælle den 
resterende bestyrelse hvad der foregår på disse møder og kan fortælle hvis der er noget 
regionsbestyrelsen bør/kan reagere på.  
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På dette møde fortæller Sanne og Kirsten om hvad der er sket på seneste 
hovedbestyrelsesmøde.  
 
Sagsbehandling:  
Bestyrelsen opfordres til at læse referatet fra sidste møde i Hovedbestyrelsen. Især bør der   
lægges vægt på debatten om ydrenumre, brugerbetaling og uddannelse.  
 
Overenskomster i nyt forhandlingsfællesskab, dette omhandler rækkefølgen for hvordan 
man forhandler KTO og sundhedskartellet. Danske Fysioterapeuter har som det er nu ikke 
stor indflydelse. Man overvejer at indgå i KTO igen, så man også kan stå mere sammen 
som forening. Der er drøftet et tættere samarbejde med LO og FTF (og AC), specielt hvor 
der er fælles snitflader. Dette er ikke så konkret endnu, men på tegnebrættet.  
 
I Region Midtjylland vil man bevare samarbejdet i sundhedskartellet, fordi man har haft et 
godt samarbejde. Ligeledes kan man danne en fælles front og dette giver fordele til 
foreningen.  

 
20) Kl. 15.50-15.55 

Formidling (D) 
 
Sagsfremstilling: Regionsbestyrelsen evaluerer hvordan det går med at være mere synlige 
på hjemmesiden, ift. Facebook og ift. formandens aktiviteter.  Bestyrelsen er meget 
velkomne til at komme med flere ideer til at forbedre den eksterne og interne formidling.  

 
Sagsbehandling: 
Bestyrelsen foreslår, at der sker en formidling omhandlende:  

• At bestyrelsen gladelig kan meddele, at man har en fra bestyrelsen der stiller op til 
posten som regionsformand, og dette kandidatur er drøftet i bestyrelsen  

• Vi har haft møde med lokalpolitiker Ellen T. Schmidt 
• Vi har drøftet temaer fra HB 

 
21) Kl. 15.55-16.00 

Eventuelt (O) 
 
Dialog om forslag fra Repræsentantskabet  
Sagsfremstilling: 
 
Sagsbehandling:  
Dialogmøde internt i bestyrelsen, det er også foreslået at afholde et åbent dialogmøde, om 
det der er drøftet på repræsentantskabet. Mødet d. 9. oktober, skal muligvis rykkes tættere 
på repræsentantskabsmødet der er den 14-15. november. Kent laver en Doodle der 
sendes ud til bestyrelsen.  
Deadline for repræsentantskabets offentliggørelse af forslag får bestyrelsen nærmere 
information omkring fra administrationen.  

 
 
Punkter til kommende møder 


	Forklaring af forkortelser:

