
Referat 

Referat for: Dato for møde: 

Regionsbestyrelsesmøde 19. august 2014 

For referat: Frederikke Birk Lyngby  

 

 
Deltagere: Sanne Jensen, Morten Graversen, Randi Skov Bundesen, Kirsten 
Ægidius, Maria Bjørnelund Rømer, Camilla S. Thomesen, Vita Kathrine Bisgaard, 
Stine Jørgensen, Pia Westhoff, Henriette Holm, Ruben Fjord Bredholt (stud) og 
Astrid N. Larsen (suppleant)  

 

 
Afbud: Louise Søllingvrå Madsen og Mathias Henning Pedersen (stud).  

 

Sted:  
Mindeparken i Aarhus 
 
 Kl. 09.00-12.30:  Punkt 1-5 

 Kl. 12.30-13.00:  Pause med frokost 

 Kl. 13.00-16.00: Punkt 6-12 

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:  
 
Regionsformand Sanne Jensen blev valgt som ordstyrer til mødet.  
 
 

2) Kl. 09.05- 11.30 
Morgenmad og teambuildingopgave ”Opsætning af telt” 
 
Sagsfremstilling:  
Dagens møde foregår i Mindeparken i Aarhus, da foreningen samme dag deltager ved DHL-
stafetten. Derfor skal vi have rejst et telt, der kan danne ramme om dagens møde og 
løbsaktiviteter.  

 
Sagsbehandling:  
 
Alle gav en hånd med og regionsbestyrelsen fik rejst teltet, som resten af dagen var vores 
mødelokale. Dog havde vi en del udfordringer med vinden under mødet.  
 

3) Kl. 11.30-11.40 
Pause 

 
4) Kl. 11.40-12.30 

Status på medlemsarrangementer (O) og (B) 
 
Sagsfremstilling:  
Gruppen der står for arrangementer på skolerne giver de resterende bestyrelsesmedlemmer 
en orientering om, hvor langt de er med planlægningen af møderne på skolerne. Merete 
Møller er booket (Vita er kontaktperson).  
 
Mødet om ”Krav til journalisering” afholdes d. 8. september på Holstebro Sygehus. D. 24. 
september afholdes der arrangement om behandling af personer med anden etnisk herkomst 
i samarbejde med fysioterapien i Hedensted Kommune. Regionsbestyrelen skal finde en 
repræsentant der deltager ved dette arrangement.  
 
Slutteligt skal regionsbestyrelsen drøfte de nærmere detaljer om temadagene d. 2 og 9. 
oktober. Martin Melby og Jens Olesen er booket til at snakke om prolaps. Randi Tobberup 
er booket til at holde oplæg om kostens betydning for genoptræning/træning.     
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Sagsbehandling: 
 
Arrangementet om ”Krav om journalisering” som afholdes i den vestlige den af regionen er 
annonceret i fagbladet, på Facebook og hjemmesiden.   
 
I forbindelse med afholdelse af arrangement om behandling af personer med anden etnisk 
herkomst drøftede regionsbestyrelsen om andre faggrupper skal have adgang til 
arrangementet i tilfælde af ledige pladser. Ved dette arrangement tillader bestyrelsen dette, 
mod betaling af forplejning. Kirsten Ægidius foreslog af Sanne Jensen skal drøfte med FTF, 
sundhedskartellet mm., hvad der skal gøre sig gældende ved fremtidige arrangementer. 
Regionsbestyrelsen blev enige om at hvis andre faggrupper skal have adgang skal det give 
mening i forhold til deres arbejdspladser og samarbejde med fysioterapeuter på denne. Hvor 
fagspecifik arrangementet er, skal også have en betydning for om andre faggrupper inviteres 
med til arrangementer afholdt af Danske Fysioterapeuter i Region Midtjylland.  
Specifikt for arrangementet om behandling af patienter med anden etnisk herkomst, vil 
regionsbestyrelsen foreslå at Region Syddanmark også får mulighed for at invitere deres 
medlemmer. Begrundelsen herfor er arrangementets placering i Hedensted, som grænser 
op til Region Syddanmark.  
 
Til efterårets temadage er programmet snart udarbejdet, da regionsbestyrelsen har booket 
oplægsholderne. Til oplæg om træning og kost er Randi Tobberup booket. Da hun kun kan 
deltage til den ene af temadagene, har hun anbefalet en kollega til afholdelse af et andet 
oplæg.  
Lokaler er nu også på plads til begge dage. I den østlige del af regionen vil det foregå i 
Risskov, mens det i den vestlige del af regionen vil blive afholdt på Holstebro Sygehus.   
 
Arrangementer på skolerne er i støbeskeen. Merete Møller er booket til at holde oplæg i 
efteråret. Gruppen bag arrangementer på skolerne bestemmer datoerne, og vil være 
foreningens ansigt udadtil, når arrangementerne afholdes.   
 
Esben Riis fra Danske Fysioterapeuters sekretariat kommer og holder et oplæg om 
sundhedsforsinkeringer d. 7. oktober. Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland skal stå for 
lokale og forplejning i den sammenhæng. Sanne Jensen foreslog at arrangementet afholdes 
i Silkeborg Medborgerhus kl. 17-20.  
 
Tidligere har regionsbestyrelsen drøftet mulighederne for et arrangement med Svend 
Brinkmann. Oplægget skal tage udgangspunkt i Svend Brinkmanns viden og tanker om det 
diagnostiske samfund.  Bestyrelsesmedlem Henriette Holm har været i dialog med Svend 
Brinkmann angående mulige datoer for oplægget, samt prisen herpå. Svend er ledig i 
januar/februar (fx uge 6 eller 8). Prisen for to oplæg, så vi kan afholde et i den vestlige- og 
østlige del af regionen er 25.000 kr. Der er ved denne pris ikke nogen begrænsning i forhold 
til oplæggets længde. Regionsbestyrelsen diskuterede derfor, hvordan udformningen af et 
oplæg skulle være. En bekymring ved et eventuelt heldags arrangement er om der vil være 
nok tilmeldte medlemmer. En anden mulighed er et tidligt fyraftensmøde. En tredje mulighed 
er at holde ét heldags arrangement centralt i regionen, fx Silkeborg en lørdag eller søndag. 
Et weekendarrangement kan dog ikke placeres i uge 6, da det vil være i forlængelse af 
vinterferien. Regionsbestyrelsen rundede også muligheden for deltagerbetaling af 
eksempelvis forplejning for at dække nogle af udgifterne til arrangementet. 
Regionsbestyrelsen besluttede til slut, at Region Nordjylland og Region Syddanmark skal 
kontaktes, samt Ergoterapeutforeningen (muligvis også DSR) om et mulig samarbejde om 
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arrangementet. Herved ville man kunne dele udgifterne mellem foreningerne. Sanne Jensen 
tager kontakt til de enkelte formænd.  
 

5) Kl. 12.30-13.00  
Frokost  

 
 

6) Kl. 13.00-15.00 
Åbent oplæg om vedtægtsændringer i Danske Fysioterapeuter ved Ann Sofie Orth   
 
Sagsfremstilling: Chefkonsulent hos Danske Fysioterapeuter Ann Sofie Orth vil tale om 
hovedbestyrelsens forslag til gennemskrivning af vedtægterne i Danske Fysioterapeuter. 
Samtidig vil der være mulighed for, at stille opklarende spørgsmål.  
 
Denne del af dagsordenen er åben for alle medlemmer.  

 
Sagsbehandling:  
 
Chefkonsulent Ann Sofie Orth holdte oplæg om de vedtægtsændringer der er lavet forslag 
om til det kommende Repræsentantskab. Ann Sofie opfordrede bestyrelsesmedlemmerne til 
at stille forslag til vedtægtsændringer. I denne forbindelse bedes man kontakte Ann Sofie 
eller Janus Piil, så forslaget kan være gennemarbejdet og stillet op på en hensigtsmæssig 
måde i forhold til de andre forslag på Repræsentantskabet. 
 
Repræsentantskabet vil dog ikke kun omhandle vedtægtsændringer, men også foreningens 
holdning til brugerbetaling i det danske sundhedsvæsen og uddannelse af fysioterapeuter i 
universitetsregi.   
 

7) Kl. 15.00-15.15 
Pause 
  

8) Kl. 15.15-15.35  
Drøftelse af temaer på regionsbestyrelseskonferencen d. 1-2. september 2014 (D) 
 
Sagsfremstilling:  
Hovedindholdet på regionskonferencen handler om personlig udvikling af deltagerne.  
Konsulentfirmaet Herman International Denmark til ud fra en personlig profil – som  
deltagerne får udarbejdet inden konferencen – undervise og skave indsigt i personlige  
tanke præferencer, der er udgangspunktet for, hvordan vi foretrækker at tænke, lære,  
kommunikere og træffe beslutninger.  
 
Første dag vil fokus være på de individuelle profiler, og ikke mindst hvorledes man kan 
anvende den opnåede personlige indsigt i relation til politikermøder. Tirsdag formiddag vil 
have fokus på samarbejdet og dynamikken i regionsbestyrelserne med udgangspunkt i en 
gruppeprofil, der vil blive lagt for hver enkelt regionsbestyrelse/kreds.  
Den sidste halvdel af tirsdag vil have fokus på den aktuelle sundhedspolitiske dagsorden i 
kommuner og regioner.   

 
Sagsbehandling: 
 
Regionsbestyrelsesmedlemmerne blev blot mindet om, at de skulle huske at udfylde den 
personprofil der skal bruges på regionsbestyrelsesseminariet.  
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9) Kl. 15.35-15.40 
Orientering fra formanden (O) 
 
Sagsfremstilling:  
Orientering om formandens flytning til nyt kontor i Skive og formandens mål med 
regionsbestyrelsen i den nye formandsperiode.   
 
Sagsbehandling:  
 
Sanne flyttede d. 1/8 til kontor i Skive. I Sønderhuset har Sanne fået kontor, og der kan også 
holdes bestyrelsesmøder og medlemsarrangementer.  
 
Da dette regionsbestyrelsesmøde var Sannes første møde som formand fortalte hun kort om 
sine forventninger til bestyrelsesmedlemmernes engagement i bestyrelsesarbejdet. Sanne 
forlanger kun, at man som regionsbestyrelsesmedlem møder op til møderne og har en 
mening om de punkter der er på dagsordenen. Selvfølgelig kan man som bestyrelsesmedlem 
være forhindret ved nogle af møderne. Sanne ønsker også at bestyrelsen tager deres viden 
om håndværket som fysioterapeut med til møderne. På den måde kan alle være opdateret 
på hvad der sker ude i landskabet og inden for faget. Dette er også med til at kvalificere 
Sanne og de andre HB medlemmer til hovedbestyrelsesmøder i foreningen. Sanne roste til 
slut også bestyrelsen for, at flere og flere byder ind med ideer på medlemsarrangementer 
mm.  
 
Regionsbestyrelsen ønskede at Sanne fremover sender en mail ud cirka hver 14 dag, hvor 
hun kort informere om, hvad der sker på Regionskontoret. Sanne vil fremover også maile til 
bestyrelsen, hvis hun ønsker dennes mening til en række spørgsmål, emner osv.  
 

10) Kl. 15.40-15.45 
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:  
 
Kirsten Ægidius berettede at man i hovedbestyrelsen drøfter muligheden for 
foreningsfællesskab med LO på hovedorganisationsniveau. Dog er der meget stor forskel på 
medlemsgrupperne i LO og FTF, som Danske Fysioterapeuter er under. Fordelene ved et 
samarbejde er, at foreningerne vil stå stærkere over for arbejdsgiverne, specielt på det 
politiske niveau. Sideløbende med dette er Sundhedskartellet gået sammen med KTO, og 
dette har svækket foreningens position på det offentlige niveau, men også på sekretariats 
niveau.  
 
Morten Graversen berettede at man er i gang med SU-praksisplanen. Skrivefasen har været 
udskudt, da man afventede den nye overenskomst.  
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11) Kl. 15.45-15.50 
Formidling (D) 
 
Sagsfremstilling:  
Regionsbestyrelsen beslutter hvilke emner fra dagens møde, der skal formidles via 
hjemmesiden og Facebook til medlemmerne.  
 
Sagsbehandling:  
 
 

12) Kl. 15.50-16.00 
Eventuelt (O) 

 
Sagsfremstilling:   
 
Sagsbehandling:  
 
Regionsbestyrelsen drøftede, hvor man som forening godt vil profilere sig. I den forbindelse 
skal der sondres mellem og foreningen vil henvende sig til borgere eller til fysioterapeuter. 
Dette er en drøftelse der skal tages op på andre møder, når regionsbestyrelsen vil lave nye 
tiltag og deltage i arrangementer.  

 
 

Punkter til kommende møder 


