
Dagsorden 

Dagsorden til møde: Dato for møde: 

Regionsbestyrelsesmøde 27. oktober 2014 

For referat: Frederikke Birk Lyngby  

 

 
Deltagere: Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Mille S. 
Thomesen, Vita Kathrine Bisgaard, Pia Westhoff og Ruben Fjord Bredholt (stud).   

 

 
Afbud: Louise Søllingvrå Madsen (barsel), Stine Jørgensen, Maria Bjørnlund 

Rømer, Henriette Holm, Mathias Henning, Morten Graversen og Astrid N. Larsen  

 

Sted: Sønderhuset, Ågade 16, 7800 Skive 
 
 Kl. 09.20-12.30:  Punkt 1-5 

 Kl. 12.30-13.15:  Pause med frokost (6) 

 Kl. 13.15-16.00: Punkt 7-12 

 

 

Forklaring af forkortelser: 

(D) = Drøftelse 

(O) = Orientering 

(B) = Beslutning 
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Regionsbestyrelsesmøde 
 
 

1) Kl. 09.20-09.25 
Valg af ordstyrer (B) 
 
Sagsfremstilling:  
Der vælges en ordstyrer til dagens møde.   
 
Sagsbehandling:  
 
Vita og Kirsten delte ordstyrerrollen.  
 

2) Kl. 09.25-10.00 
Evaluering af regionsbestyrelseskonferencen 2014 og orientering om konferencen i 
2015 
 
Sagsfremstilling:  
Regionsbestyrelsen skal evaluere deltagelsen og udbyttet af  
regionsbestyrelseskonferencen som blev afholdt d. 1-2. september i Middelfart.  
Hovedindholdet på konferencen var personlig udvikling af deltagerne. Udgangspunkt for  
dette punkt vil derfor være en snak om udbyttet af fokus på personlig udvikling i  
bestyrelsesarbejdet.  
 
Sanne vil til slut orientere om konferencen i 2015, som skal afholdes på solskinsøen 
Bornholm.  
 
Sagsbehandling: 
 
Regionsbestyrelsen lagde i evalueringen vægt på de personprofiler de fik udarbejdet til  
regionsbestyrelsesseminariet. Der blev snakket om, hvad den nye viden har gjort for hver  
enkelt bestyrelsesmedlems selvopfattelse. Bestyrelsen blev enige om, at man ikke vil lave  
arbejdsgrupper med udgangspunkt i farverne, men være opmærksomme på, at man  
fokuserer på de ting udfordringer man har.  
Sanne foreslog at der skal laves en evaluering af hvert bestyrelsesmøde. Bestyrelsen  
tilsluttede sig dette.  Fokus skal være på, om bestyrelsen føler at de udretter noget, tonen  
samt ris/ros. Der skal også være tid til opsamling efter alle møder, så der er mulighed for at  
lave klare aftaler. Studentermedarbejderen (Frederikke) vil efter hvert punkt lave en kort  
opsamling over de beslutninger der er taget, og hvad der er skrevet til referart.   
 
Næste års regionskonference vil blive afholdt på Bornholm i forbindelse med Folkemødet.  
Konferencen vil være fra onsdag til torsdag (10-11. juni). På den måde er der mulighed for,  
at lave politisk interessevaretagelse under Folkemødet. Det er i den forbindelse også  
foreslået, at regionsbestyrelserne afholder regionsbestyrelsesseminar i forlængelse af  
Folkemødet. Det vil give mulighed for at bruge Folkemødet i endnu større grad.  
Regionsbestyrelsen diskuterede fordele og ulemper ved denne model.  
 
Bestyrelsen synes at det er en god ide, at lægge seminariet i forlængelse af Folkemødet.  
Der er en økonomisk gevinst for foreningen, samtidig med at der er mulighed for at få  
styrket viden om det politiske miljø og blive trænet i, at sige noget i større forsamlinger.  
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Man nåede til enighed om, at bestyrelsen ville kunne være tilstede på Bornholm fra d. 10- 
14. juni. Forberedelse af målene for bestyrelsesseminariet skulle lægge før Folkemødet.  
For på den måde at udnytte tiden.  
 

3) Kl. 10.00-11.00 
Medlemsarrangementer  
 
Sagsfremstilling:  
Regionsbestyrelsen samler op på de senest afholdte medlemsarrangementer. Det er ”Krav 
til journalisering” i Holstebro og ”Behandling af personer med anden etnisk herkomst” i 
Hedensted. Blandt andet skal der snakkes om det er en god ide at have arrangementer i to 
dele af regionen og hvordan det er at samarbejde med en kommune/arbejdsplads om 
afholdelse af et medlemsarrangementet. I forlængelse heraf skal der laves en fast politik for, 
hvordan regionsbestyrelsen vil forholde sig til deltagelse af andre faggrupper i foreningens 
arrangementer.  
 
Bestyrelsen skal også samle op på fremtidige arrangementer på skolerne og evt. 
arrangement med Svend Brinkmann.  
Slutteligt vil der ske en evaluering af temadagene. Fokus vil være på indhold, udformning 
location og annoncering.   

 
Sagsbehandling:  
 
Regionsbestyrelsen lavede en evaluering af de allerede afholdte arrangementer:   
 
Behandling af personer med anden etnisk herkomst  
Der var cirka 40 deltagere til dette arrangement. Astrid Koed, ansat i Hedensted Kommune 
og initiativtager til arrangementet, synes det var et fint arrangement og påpegede kun 
problemer med lyden. Fra deltagere ved arrangementet er det påpeget, at fokus var meget 
rettet mod totur ofre. Derfor henvendte arrangementet sig i nogen grad mere til 
fysioterapeuter, der arbejder med denne slags patienter. Bestyrelsen blev derfor enige om, 
at man fremover ønsker en bedre beskrivelse af arrangementer der laves i samarbejde med 
andre. På den måde er det lettere at vurdere målgruppen for arrangementet. Samtidig skal 
bestyrelsen give besked til oplægsholderen om deltagerne, for på den måde at rette 
oplægget efter de deltagenes interesser og daglige arbejde.  

 
Efterårets temadage i Aarhus og Holstebro  
Der var 110 deltagere i Aarhus og 75 i Holstebro. Sanne og Frederikke har udarbejdet et 
evalueringsskema, som er sendt ud til deltagerne. I fremtiden ønsker bestyrelsen at dette 
gøres ved alle arrangementer, og vi har derfor købt adgang til en hjemmeside, hvorigennem 
disse evalueringer kan udarbejdes. Fremover vil det være studentermedarbejderens opgave 
at afrapportere resultaterne. Ruben kunne meddele, at de deltagende studerende generelt 
var positive omkring temadagenes indhold. Tidrammen for temadagene var også okay, så 
længe del faglige niveau var tilpasset denne.   
 
Krav til journalisering i Holstebro  
Der var til dette arrangement cirka 40 deltagere, hvilket var positivt. Der er allerede afholdt 
et identisk arrangement i Aarhus. De fleste af deltagerne var praktiserende fysioterapeuter.     
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           Generelt om fremtidige arrangementer  
Ved fremtidige arrangementer har regionsbestyrelsen besluttet, at der skal være en  
deltager-evaluering. Den skal være online, og der er derfor købt et års medlemskab af 
SurveyMonkey.  
Det er ligeledes besluttet, at i de tilfælde hvor det giver mening, vil der blive afholdt to  
identiske arrangementer, to forskellige steder i regionen. Begrundelsen herfor er regionens  
størrelse.  
 
Regionsbestyrelsen diskuterede, hvordan denne skal forholde sig til deltagelse af andre  
faggrupper ved arrangementer afholdt af Danske Fysioterapeuter Region Midtjylland.  
Bestyrelsen blev enige om, at andre faggrupper kan deltage ved betaling. Tilmeldingen skal  
ske efter frist for medlemmer af Danske Fysioterapeuter, så man ikke optager pladser, der  
er tiltænkt foreningens medlemmer.  
 
Bestyrelsen har længe arbejdet hen mod et arrangement med Svend Brinkmann. Man har  
dog undladt at tage en endelig beslutning om et sådan arrangement, da man var i tvivl om  
målgruppen ville passe på foreningens medlemmer i helhed. Sanne har fulgt op på det  
budskab Svend formidler, og hun mener ikke at det er fysioterapeuter der målgruppen. Det  
er nok på et højere niveau, evt. FTF. Bestyrelsen blev enige om, at Svend Brinkmann er en  
dyr oplægsholder, hvis ikke målgruppen ikke er foreningens medlemmer. Bestyrelsen  
besluttede, at man vil se på, hvilke muligheder der er for at man kan opleve Svend  
Brinkmann i fx FTF regi.  

 
Arrangementer på uddannelserne: 
Regionsbestyrelsen diskuterede, hvordan rammerne skal være for de arrangementer der  
afholdes på uddannelsesstederne i regionen. Samtidig ønskede bestyrelsen at udarbejde  
en plan for, hvordan arrangementerne skal udforme sig.    
 
I november har gruppen bag arrangementer på uddannelserne arrangeret et oplæg ved 
Merete Møller (Ph.d), omkring forebyggelse af idrætsskader. Bestyrelsen diskuterede i den 
sammenhæng målgruppen for dette arrangement. Vita som er en del af arrangørgruppen 
påpegede, at arrangementet ligger på skolerne i Aarhus og Holstebro, men har interesse for 
alle fysioterapeuter. Altså både under studerende og færdiguddannede. Arrangementerne er 
derfor åbent for alle.  
 
Bestyrelsen diskuterede om arrangementer i fremtiden skal være medlemshvervning eller 
medlemspleje. Dette har en stor betydning for målgruppen af foreningens arrangementer.  
 
Flere bestyrelsesmedlemmer synes, at foreningen skal fastholde arrangementer på  
uddannelserne. Dette er en god service til de studerende. Bestyrelsen skal dog være  
opmærksomme på de deres annoncering af arrangementer, ikke at virke ekskluderende.   
Ruben lagde vægt på, at vores arrangementer også er en platform for netværk mellem  
fysioterapeuter og studerende på uddannelserne. Vita lagde vægt på, at hvis foreningen  
annoncerer til studerende, så mister man som uddannet interessen for arrangementet.  
 
Bestyrelsen besluttede, at man til næste møde vil gennemgå to notater om rammerne for et  
arrangement på uddannelserne og et arrangement udenfor uddannelserne. På den måde  
kan man udarbejde faste koncepter for arrangementer. Sanne og Frederikke står for at  
udarbejde notater til næste RB møde.  

 
 

4) Kl. 11.00-11.15 
Pause 
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5) Kl. 11.15-12.30  

Forberedelse af repræsentantskabet 2014  
 
Sagsfremstilling: 
Det forestående repræsentantskabsmøde er det første repræsentantskab for flere af 
regionsbestyrelsens medlemmer, derfor vil Sanne give en ”How to do!”, så de valgte kan 
blive klargjort til repræsentantskabet. Samtidig kan tidligere deltagere byde ind med deres 
råd og vejledning til dagene.  
 
Regionsbestyrelsen vil også få mulighed for at diskutere de indkomne forslag, som 
repræsentantskabet skal tage beslutning om.  
 
Sagsbehandling: 
 
Regionsformand Sanne Jensen gav en kort introduktion til repræsentantskabet i foreningen. 
Repræsentantskabet er øverste myndighed i foreningen. Derfor skal man som Sanne 
påpegede, ikke underkende de kompetencer man får som valgt til repræsentantskabet. 
Repræsentantskabet kan beslutte vedtægtsændringer og ændringer i foreningens politikker. 
Ud fra de beslutninger der er træffet på repræsentantskabet laver hovedbestyrelsen (HB) en 
strategiplan for en toårig periode. Det er også HB der implementerer de vedtægter der er 
lavet og ændret på repræsentantskabet. HB vælges ligeledes på repræsentantskabet. 
Repræsentantskabet stemmer om de forskellige forslag der er stillet. Alle forslag kvalificeres, 
inden der stemmes om dem.  

 
6) Kl. 12.30-13.15 

Frokost og pause  
 

7) Kl. 13.15-14.00 
Strategi for Facebook ved Ruben  
 
Sagsfremstilling: 

Ruben vil give en introduktion en strategi for foreningens Facebookside. Punktet har en 

kobling til næstfølgende punkt på dagsordenen.  

 

Sagsbehandling:  

 
Ruben havde forberedt oplægget ”Facebook som et kommunikativt redskab – Den gode 
strategi!”. Oplægget tog udgangspunkt i Thomas Bigums tre grundlæggende faser. Ruben 
gennemgik fase 1 og 2 med bestyrelsen.  
 
Fase 1 er en målgruppeanalyse, vurdering af virkemider og hensigt, samt planlægning af 
indhold og målsætning med en facebookside. Bestyrelsen diskuterede en række ting i 
forlængelse af fase 1, og stillede forslag til foreningens facebookside. Siden skal bruges som 
en serviceside til foreningens medlemmer. Der skal annonceres arrangementer. Samtidig er 
siden også en reklame for foreningen, og den skal derfor kunne stå mål med foreningens 
eksistensgrundlag. Derfor foreslog bestyrelsen at man kunne gøre opmærksomme på, hvad 
bestyrelsen arbejder med. Sanne kunne også gennem siden fortælle hvorfor hun sidder som 
formand, og hvad hun arbejder med. Vigtigt er det, at det er sagen og ikke personer der er i 
fokus. Samtidig skal brugen af billeder have en signalværdi.  Den bedste strategi er en 
kombination af de ovenstående ideer. Dette rammer bredest.   
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Fase 2 omhandler den aktive del af en facebookside. Heri er oprettelse af siden, betydningen 
af profilbillede, velkomstapplikation, konkurrenceapplikation og det virale potentiale der er i 
en facebookside. Foreningen har allerede en hovedside og hver region har en facebookside. 
Bestyrelen besluttede at man vil forsøge at ændre profil- og coverbillede ofte, cirka én gang 
månedligt. Ruben havde lavet et udkast til et ”bilkort” for hver af bestyrelsesmedlemmerne. 
Dette kort skulle give en meget kort introduktion til, hvem bestyrelsesmedlemmerne er, og 
ville være visuelt fængende på facebooksiden. Derudover foreslog Ruben en 
bogkonkurrence, dette synes flere i bestyrelsen var en god ide. Lignende er gjort på 
foreningens hovedside på Facebook. Ruben vil også forsøge, at lave et vandmærke der kan 
lægges på alle billeder. Så kender man deres oprindelse og sikre visse rettigheder.  
Slutteligt snakkede bestyrelsen kort om, at facebooksiden skal have overskuelig 
tekstmateriale, hvor sværhedsgraden af teksten skal tilpasses Facebook som medie.  
 

8) Kl. 14.00-14.45  
Kommunikation til medlemmerne (D)  
 
Sagsfremstilling:  
Regionsbestyrelsen skal drøfte hvordan foreningen skal kommunikere med medlemmerne. 
Både indholdet og formen af kommunikationen vil blive drøftet.  
Det kan overvejes hvor ofte der skal skabes kommunikeres til medlemmerne, hvad ønsker 
vi som forening at kommunikere om og gennem hvilke medier skal denne kommunikation 
foregå?  
  
Sagsbehandling:  
 
Dette punkt diskuterede bestyrelsen i forlængelse af ovenstående punkt (punkt 7). Sanne 
har fået en efterspørgsel om muligheden for nyhedsbrev. Bestyrelsen blev enige om, at 
nyheder kommer på hjemmesiden og Facebook som situationen er nu, men man vil på næste 
møde diskutere en strategi for de medlemmer der ikke er på FB.  

 
9) Kl. 14.45-15.00 

Orientering fra formanden (O) 
 
Sagsfremstilling:  
 
Sagsbehandling:  
 
Sanne berettede, at hun har haft et læsebrev i JP Aarhus. Kan ses på hjemmesiden og 
Facebook. Derudover har Sanne på vegne af foreningen i Region Midtjylland indgivet 
høringssvar i forbindelse med den nye sundhedsaftale.  
 
Formanden har deltaget i seminar om implementering af kliniske retningslinjer i kommunerne 
og deltager i lederkonferencen med ETF. Sanne ønskede en tilbagemelding på de 
nyhedsmails hun skriver til bestyrelsen. Bestyrelsen var meget tilfredse med denne service.  
 

10) Kl. 15.00-15.30 
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 
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hvad der foregår på disse møder. Ligeledes kan de bestyrelsesmedlemmerne fortælle hvis 
der er noget regionsbestyrelsen bør/kan reagere på. 
 
Sagsbehandling: 
 
Sanne og Kirsten kunne berette at HB har forberedt repræsentantskabet. Derudover har man 
diskuteret regulering af praksissektoren. HB ønsker ikke en vækst i ydernumre, da den 
økonomiske ramme til tilskud ikke stiger i takt hermed. Kirsten foreslog i forlængelse heraf, 
at bestyrelsen orienteres om den debat der i øjeblikket er på fysio.dk.  

 
Kirsten kunne fortælle om, at man fra sekretariatet side ønsker at give TR-repræsentanterne 
aftaleret fra første dags i deres embede. På nuværende tidspunkt er der kun forhandlingsret. 
TR-rådet mener dog, at man som TR-repræsentant skal hav erfaring og uddannelse, for at 
kunne gøre brug af aftaleret. HB har haft punktet på dagsordenen, og der er derfor lavet en 
indstilling om, at man som TR kan bede om aftaleretten fra dag 1, så denne ikke tildeles 
automatisk.  

 
11) Kl. 15.30-15.40 

Formidling (D) 
 
Sagsfremstilling:  
 
Sagsbehandling:  

 
12) Kl. 15.40-16.00 

Eventuelt (O) 
 

Sagsfremstilling:   
 
Sagsbehandling:  
 
Bestyrelsen aftalte at arbejde videre med besøg på folkeskoler. Pia ville tage kontakt til fælles 
TR i Viborg, der er skolelærer.  
 
I starten af næste år vil bestyrelsen arbejde for, at der skal være et medlemsarrangement 
ved Lene Andersen omkring psykiatriområdet. 

 

Punkter til kommende møder 

 

 

 


