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1) Kl. 09.00  

Morgenmad  

 

2) Kl. 09.00-09.05 

Valg af ordstyrer (B) 

 

Sagsfremstilling: Der vælges en ordstyrer til dagens møde.  

 

Sagsbehandling: Kent Sandholt var ordstyrer fredag og Louise 

Søllingvrå Madsen lørdag.  

 
3) Kl. 09.05-09.15 

Præsentation af de nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  

 

Sagsfremstilling: Ved den ekstraordinære generalforsamling fik 

regionsbestyrelsen to nye ordinære medlemmer og to nye suppleanter. 

De to ordinære medlemmer er Camilla S. Thomesen og Stine 

Jørgensen, og de nye suppleanter er Astrid Larsen og Pia Lykkegaard. 

De nye medlemmer og suppleanter, som deltager i 

regionsbestyrelsesseminariet, præsenterer sig selv. Ligeledes 

præsenterer bestyrelsen sig for dem.  

 

Sagsbehandling:  Pia Lykkegaard ansat i Silkeborg Kommune, Astrid 

Larsen er ansat i Aarhus Kommune og Stine Jørgensen er ansat på 

Hammel Neurocenter.  

 
4) Kl. 09.15-10.45   

Oplæg og dialog ved Janus Pill Christensen, politisk 

seniorkonsulent i Danske Fysioterapeuter  

 

Sagsfremstilling: Janus er inviteret til at holde et oplæg om bl.a. 

Danske Fysioterapeuter som forening og foreningens politiske strategi 

samt hvordan man som forening arbejder politisk. Janus vil give en 

historisk introduktion til foreningen og dens organisering. I forlængelse 

heraf introduceres den politiske bølge og historien bag denne.  

  

I forbindelse med valg til repræsentantskabet i juni vil Janus lave en 

introduktion til repræsentantskabet. Her vil han også komme ind på 

hvilke emner, der diskuteres på repræsentantskabet.   

Region Midtjylland har syv mandater til repræsentantskabet og to 

suppleanter hertil. Medlemmerne skal sidde for perioden 1. juli 2014 - 

30. juni 2016. 30 af repræsentantskabets 56 medlemmer skal vælges 

blandt medlemmer af regionsbestyrelserne.  
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Valget foregår ved, at regionsbestyrelserne opstiller kandidater til 

repræsentantskabet. Dette skal gøres inden 15. maj 2014. Valget 

foregår i løbet af juni måned blandt samtlige af regionens ordinære 

medlemmer.   

 

Sagsbehandling: 

Janus’ oplæg var inddelt i tre: foreningens historie, 

Repræsentantskabet og politisk interessevaretagelse. Dette var for at 

give regionsbestyrelsen en forståelse for foreningen og dens arbejde.  

 

Den historiske del bød på en tidsrejse i foreningens tilblivelse. 

Herunder hvilke formænd der havde siddet i foreningen frem til i dag. 

Værd at bemærke var, at der de sidste 10-14 år var sket en eksplosion 

i foreningens medlemstal. Janus fortale at Danske Fysioterapeuter og 

dens medlemmer er bundet sammen af en grunduddannelse, men 

derefter er der stor forskellighed blandt medlemmerne, og det definerer 

foreningen og fysioterapeuter. Dette ses også i den ret lige fordeling af 

medlemmer mellem de forskellige ansættelsesområder.  

Janus gav også et indblik i, hvad Danske Fysioterapeuter arbejder for. 

Foreningen arbejder bl.a. for at sikre medlemmerne en god løn, 

herunder overenskomster, og gode arbejdsvilkår. Foreningen sætter 

fysioterapi og sundhed på den politiske dagsorden. Foreningen støtter 

udviklingen af faget og profession, bl.a. gennem forskning.  

 

Janus gav en grundig introduktion til Repræsentantskabet, som er den 

øverste beslutningsmyndighed i Danske Fysioterapeuter. På 

repræsentantskabsmødet i november i år, skal der bl.a. drøftes 

sundhedspolitik og foreningens holdning til brugerbetaling. Der skal 

snakkes kontingentpolitik, støtte til forskning og udvikling. Derudover 

skal der stemmes om en række vedtægtsændringer i foreningen.  

Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland har pligt til at opstille syv 

kandidater til Repræsentantskabet og har ti mulige kandidater, da 

suppleanter til regionsbestyrelsen ikke kan opstille. 

Repræsentantskabet sidder for en to årig periode, der påbegynder 1. 

juli 2014. Normalt afholdes der kun et repræsentantskabsmøde i den 

periode, som er 14-15. november 2014. Der kan dog indkaldes til 

ekstraordinære repræsentantskabsmøder. 

Regionsbestyrelserne og enkelt personer har mulighed for at stille 

forslag til Repræsentantskabet senest d. 1. september. Derudover kan 

der stilles ændringsforslag på selve mødet.  

 

Sidste del af Janus oplæg handlede om politisk interessevaretagelse. 

Politisk interessevaretagelse handler om, hvordan man som forening 

flytter interessenterne. Danske Fysioterapeuter arbejder med en 
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politisk strategi, navngivet den politiske bølge. Der vil i år blive lanceret 

en version 2.0. Strategien vil sætte fokus på en række udvalgte 

områder, som regionsformændene vælger. Der vil blive udarbejdet 

talepapirer med fakta og Danske Fysioterapeuters holdninger til en 

række politiske områder.  

 
5) 10.45-10.55 

Pause  

 
6) Kl. 10.55-12.00 

Regionsbestyrelsens politiske målsætninger (D)  

 

Sagsfremstilling: Regionsbestyrelsen skal drøfte, hvilke målsætninger 

bestyrelsen skal have for det politiske arbejde. Hvad vil bestyrelsen 

gerne opnå politisk?   

 

Kent kommer med et udkast.     

 

Sagsbehandling:  

Kents oplæg tog udgangspunkt i, hvilke ønsker og mål 

regionsbestyrelsen har med det politiske arbejde. Regionsbestyrelsen 

drøftede, hvilke områder der skal have en politisk indsats. Disse 

områder var bl.a. fysioterapiuddannelsens fokus på fagets praktiske 

håndværk. Der ønskes også et fokus på, hvordan der kan skabes flere 

arbejdspladser, og hvordan man kan udbrede fysioterapeuternes rolle 

på arbejdsmarkedet. Specifikt vil regionsbestyrelsen udbrede 

kendskabet til fysioterapi i det kommunale- og regionale politiske 

landskab. Konkret kan der tages kontakt til udvalg, der dækker 

områder, hvor fysioterapeuter allerede spiller en rolle eller i fremtiden 

kan spille en rolle.  

Et andet område, regionsbestyrelsen ønsker at sætte fokus på, er 

børne-  og ungeområdet, specifikt ift. den nye folkeskolereform. 

Regionsbestyrelsen ønsker flere fysioterapeuter på 

normalbørneområdet eller konsulentarbejde i forbindelse med 

implementeringen af den nye skolereform. Fysioterapeuterne kan have 

en rådgivende rolle for skolelederne.  

 

Konkret vil regionsbestyrelsen gerne have mere politikerkontakt. 

Udover de politikermøder, der er i forbindelse med 

regionsbestyrelsesmøderne, ønsker regionsbestyrelsen at opnå 

kompetencer til at kunne mødes med politikerne på en- eller 

tomandshånd. Som støtte til dette arbejde skal 

regionsbestyrelsesmedlemmerne anvende de talepapirer, Danske 

Fysioterapeuter har udarbejdet til en række politiske områder.  



 

 

5/14  

Regionsbestyrelsen drøftede også mulighederne i at skrive læserbreve 

til medier i lokalområderne.  

 

Regionsbestyrelsen besluttede, at de politiske målsætninger og 

konkrete tiltag skal drøftes yderligere, så der kan laves en handleplan, 

og der kan planlægges, hvordan regionsbestyrelsesmedlemmerne kan 

opnå de fornødne kompetencer.  

  
 

Frokost kl. 12.00-12.45 

 

7) Kl. 12.45-13.30 

Besøg af børnefysioterapeut Jeanette Markvardt  

 

Sagsfremstilling: Jeanette Markvardt er inviteret til bl.a. at snakke om, 

hvilke opgaver hun har i sit virke som børnefysioterapeut i Silkeborg. 

Jeanette er ansat under sundhedsplejen i Silkeborg Kommune.  

 

Efter Jeanettes oplæg vil der være en dialog omkring anbefalinger, 

idéer og budskaber fra Jeanette til regionsbestyrelsen.  
 

Sagsbehandling:  

Børnefysioterapeut Jeanette Markvardt holdte et oplæg om hendes 

stilling og opgaver i Silkeborg Kommune. Da Jeanette tiltrådte 

stillingen i november 2011, var det en nyoprettet stilling pba. en 

analyse, der var lavet på børneområdet. Derfor er har Jeanette haft 

stort spillerum ift. stillingsbetegnelsen.   

Jeanettes stilling dækker oprindeligt målgruppen af børn mellem 0-18 

år, men siden 2013 kun til og med indskolingen pga. manglende 

ressourcer. Der er ingen, der varetager samme opgaver for børn over 

indskolingen. I 2013 havde Jeanette henvist ca. 230 børn. Der er 

ventetid på 2-3 måneder, små børn inden for 6 uger. 

 

Jeanettes specifikke opgave er at undersøge og vurdere børn, der 

henvises til hende via en sagsbehandler eller sundhedsplejerske. 

Forløbet med henviste børn har karakter af at være mere vurderende 

end deciderede behandlingsforløb. Udover individuelle forløb holder 

Jeanette hver 14 dag åbent hus for børn og forældre. Dette er i høj 

grad henvendt til små børn med problematikker omkring de første 

motoriske udviklingstrin. Der har været stor tilslutning til disse 

arrangementer. Herudover har Jeanette specifikke motorikhold for en 

mindre gruppe børn i indskolingsalderen. Her gives der øvelser, der 

skal laves mellem hver holdtræning, og dette kræver, at forældrene 

også laver en indsats.  
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Svært med snitflade mellem normal børn og speciel børn, der skal 

arbejdes videre med dette.  

Ressourcesvage familier får ofte ikke dette tilbud, da det kræves, at 

forældre gør en indsats mellem hver træning. Derfor ser Jeanette en 

problematik ift. de ressourcesvage familier.  

 

Jeanette sluttede oplægget af med at give sin begrundelse for, hvorfor 

fysioterapeuter skal varetage opgaven for børn med bl.a. motoriske 

vanskeligheder. En begrundelse var, at fysioterapeuter, modsat 

pædagoger, har en terapeutisk rolle i kraft af deres uddannelse. 

Pædagogerne kan godt spotte børn, der falder uden for en normal 

børnegruppe, men de har ikke kompetencer til at se det specifikke 

problem og tilrettelægge fx træning, der skal rette op på dette problem. 

Fysioterapeuter har også en forudsætning for at kunne teste og se 

specifikt, hvad der ligger til grund for de problemer det enkelte barn 

kan have, og dette er grundlaget for forløbet med barnet.   

Hertil påpeger Jeanette, at der mangler ressourcer til deciderede forløb 

med børn, der har behov for dette, da Jeanette nu kun har tid til 

vejledning og opfølgning.     

 

 

8) 13.30-13.50 

Forberedelse til politikermøde  

 

Sagsfremstilling: Forud for mødet med politiker, Søren Kristensen, vil 

bestyrelsen drøfte, hvilke anbefalinger og budskaber, der skal indgå i 

dialogen med Søren.  

 

Sagsbehandling:  

Forud for mødet med byrådspolitiker Søren Kristensen, drøftede 

regionsbestyrelsen, hvilke problematikker de ville italesætte overfor 

Søren. Udgangspunktet var skolereformen. Regionsbestyrelsen 

ønskede at sætte fokus på de ressourceproblemer, Jeanette Markvardt 

havde pointeret, men også de manglende ressourcer, der vil opstå, når 

der skal gennemføres 45 min. fysisk aktivitet dagligt på skolerne. I 

forlængelse heraf skaber det øgede krav til inklusion i folkeskolerne 

også et ressourceproblem, som regionsbestyrelsen mener skal løses. 

Regionsbestyrelsen ønskede at sætte fokus på den skæve fordeling 

mellem de forskellige faggrupper på børne- og ungeområdet i 

kommunen. Et fokus skulle også være den evidens, der ligger bag, at 

forbedret motorik giver bedre læring. Dette skulle være et incitament til 

at sætte fokus på børn- og unges motorik.   
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Regionsbestyrelsen havde til mål, at Søren Kristensen skulle huske 

følgende, når han gik fra mødet: At de manglende ressourcer på 

børnefysioterapiområdet kun giver mulighed for screening og ikke reel 

behandling hos en fysioterapeut. I forlængelse af den nye 

folkeskolereform skulle politikerne huske, at 45. min. aktivitet skal 

indeholde kvalitet og kunne imødekomme de forskellige behov, 

børnene har.  

 

 

9) Kl. 14.00-15.00 

Politikerbesøg af Søren Kristensen, kommunalbestyrelsesmedlem 

i Silkeborg Kommune   

 

Sagsfremstilling: Søren Kristensen er formand for Børne- og 

Ungeudvalget og medlem af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i 

Silkeborg Kommune. Søren er inviteret til bl.a. at tale om Silkeborg 

Kommunes indsats på børne- og ungeområdet med fokus på sundhed 

og forebyggelse, og hvad der er vigtigt at prioritere på dette område. 

Samt hvordan fysioterapeuter inddrages i denne indsats.  

 

Søren holder et kort oplæg, hvorefter bestyrelsen har mulighed for at 

stille spørgsmål og diskutere det sagte.   

 

Sagsbehandling:  

Søren Kristensen lagde kort ud med at forklare sin politiske og faglige 

baggrund. Søren er uddannet friskolelærer. Derefter var Søren 

omkring byrådet politiske målsætninger for børne- og ungeområdet, 

samt sundheds- og forebyggelsesområdet i Silkeborg Kommune. 

Målsætningerne er under revision, men vil tage udgangspunkt i de 

eksisterende, som påpeger, at kommunen skal tage hånd om de mest 

sårbare og sikre sundhedsfremme og forebyggelse.  

Herefter gik Søren i dybden med det inklusionsprojekt som Silkeborg 

Kommune afvikler på skole- og daginstitutionsområdet. I dette projekt 

er der indarbejdet et ”rejsehold”, der kan følge de børn, der har behov 

for specialiseret hjælp, når de skal indgå i en almindelig skole eller 

dagsinstitution. Rejseholdet består primært af lærere og pædagoger 

med kompetencer på specialområdet. Kommunen har også fem 

inklusionscentre, der ligger på de almindelige folkeskoler. Kommunen 

har ligeledes Dybkær specialskole- og videnscenter, hvor der er ansat 

en lang række forskellige faggrupper.  

Hertil foreslog regionsbestyrelsen, at man kunne udvide faggruppen i 

rejseholdet, så der kunne tages hånd om andre problematikker, der 

ikke er decideret læring, som motoriske vanskeligheder, der påvirker 

læringsprocessen.  
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Søren fortalte også om en række projekter, man har på by-bolig-

området i kommunale boligbyggerier, men specielt også det projekt 

kommunen kalder Leksand modellen. Dette er et tilbud til kommende 

forældre, der kan mødes i grupper og diskutere de problemer, man kan 

støde på som nybagte forældre. Regionsbestyrelsen foreslog, at man i 

forlængelse heraf sætter et politiske mål om, at man som nybagt 

forældre skal have et møde med en sundhedsplejerske og 

fysioterapeut inden for de første fire uger, så man kan imødekomme 

og undgå de problemer, der kan opstå kort efter fødslen.  

 

Det sidste store punkt, der var til drøftelse mellem Søren og 

regionsbestyrelsen, var folkeskolereformen. Søren fortalte, at 

Silkeborg Kommune sidestiller læring og trivsel. Kommunen har ikke 

en bevægelses- og trivselspolitik på folkeskolerne, da man ønsker at 

give skolerne mest mulig albuerum til at implementere den nye reform 

og specielt de 45. minutters aktivitet om dagen. Søren foreslår, at 

Danske Fysioterapeuter kortlægger, hvilke konkrete opgaver de kan 

varetage ift. folkeskolen.   

 
10) Kl. 15.00-15.20 

Pause 

 

11) Kl. 15.20-16.05 

Walk’n Talk – Evaluering af politikermøde 

 

Sagsfremstilling: Vi går en tur ved Gudenåen, Danmarks eneste flod, 

hvor regionsbestyrelsesmedlemmerne to og to evaluerer dagens 

politikermøde. Derefter vil der blive lavet en opsamling i plenum.  

 

Sagsbehandling:  

Regionsbestyrelsen påpegede, at politikermødet med Søren 

Kristensen var et eksempel på, at der ikke kun skal være en indsats på 

et politisk niveau, men også ned på niveau med skolelederne. Der blev 

luftet forslag om et møde med en skoleleder.  

Regionsbestyrelsen nåede også til enighed om, at man skal lade 

skolerne komme sig ovenpå hele konflikten, der lå i kølvandet af 

folkeskolereformen. Men man kan godt, som regionsbestyrelse, starte i 

det små og eksempelvis producere læserbreve. I forlængelse heraf 

ytrede flere et ønske om et lille kursus i, hvordan man møder 

forskellige typer af politikere.  

 

Specifikt ift. Silkeborg Kommune kunne regionsbestyrelsen se et 

arbejde i at gå mere i dybden på specialområdet. 
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12) Kl. 16.05-16.35 

Overblik over den politiske situation i kommuner og regionen  

 

Sagsfremstilling: Med afsæt i drøftelsen af de politiske målsætninger vil 

Kent give et overblik over det politiske landskab i kommunerne og 

regionen, herunder samarbejdsudvalg osv. Hertil inddrages 

bestyrelsens tanker og idéer om, hvem de finder relevante at indgå i 

en dialog med, og om der er medlemmer af bestyrelsen, der vil deltage 

i dette.  

 

Bilag 1: Liste over udvalgsformænd i kommunerne og regionen  

 

Sagsbehandling:  

Kent introducerede regionsbestyrelsen til det politiske arbejde og den 

politiske situation i de kommuner, regionen dækker. Der er mest 

kontakt til formænd og næstformænd i de udvalg, der dækker Danske 

Fysioterapeuters interesseområder. På regionsniveau fokuserer man 

også på forretningsudvalget, da de fleste beslutninger træffes her.  

 

Derudover fortalte Kent om den Task-Force, som Danske 

Fysioterapeuter er en del af i Region Midtjylland.   

 
13) Kl. 16.35-17.00 

Drøftelse om støtte til innovation og iværksætteri (D)   

 

Sagsfremstilling: Bestyrelsen har tidligere uddelt en pris til støtte for 

iværksættere og innovative tiltag. I efteråret var der besøg af 

Sebastian Langgren, der fortalte om innovation og iværksætteri.  

Kent har ligeledes haft møde med Birgitte Woge fra væksthuset VIDEA 

angående støtte af innovation og iværksætteri.  

Bestyrelsen diskuterer i forlængelse heraf, hvordan bestyrelsen vil yde 

støtte.   

 

Sagsbehandling:  

På baggrund af en henvendelse fra Birgitte Woge drøftede 

bestyrelsen, hvad den kan gøre ift. at støtte studerende, der ønsker at 

være iværksættere eller gå i dybden med innovative idéer.  

Regionsbestyrelsen besluttede, at en indsats, i form af eksempelvis et 

mentorkorps, skal ske tværregionalt og på centralt plan.  

Der blev diskuteret, at hvis vi støtter en pris til iværksætteri og 

innovation, som det er sket førhen, så kan man godt stille et krav om, 

at der afholdes foredrag af prismodtageren-/erne.  
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Regionsbestyrelsen vil lade forespørgslen gå videre til kredsen af 

regionsformænd i Danske Fysioterapeuter.   
 

 

14) Kl. 17.00  

Dagens faglige program slutter  

 

 

Kl. 18.30 - Aftensmad og fælles hygge  

 

Lørdag d. 5. april  

 

15) Kl. 09.00-09.45 

Status på medlemsarrangementer  

 

Sagsfremstilling: Der laves en opsamling og evaluering på søsatte 

medlemsarrangementer, herunder DHL-stafet, krav til journalisering, 

temadag for visitatorer, træning og kostens betydning, foredrag ved 

Svend Brinkmann osv.  

Herefter drøfter bestyrelsen, hvilke medlemsarrangementer, der skal 

tages initiativ til i løbet af foråret 2014 samt ser mod temadage i 

efteråret. Der har til kommende arrangementer været en efterspørgsel 

fra et medlem omhandlende diskusprolaps og behandling af denne.  

 

Arrangementet er planlagt i Region Nordjylland, se understående link:  

http://fysio.dk/Regioner/nordjylland/Kalender/Temaaften-om-
diskusprolaps/#.UvppRlyPKdI 
 
Sagsbehandling:  

Ansøgningen fra Hedensted Kommune angående et arrangement 

omkring behandling af borgere af anden etnisk herkomst med smerter 

besluttede regionsbestyrelsen at yde støtte til. Kommunen har 

foreslået en læge fra smerteklinikken i Vejle som oplægsholder.  

Der er forslag om en læge fra smerteklinikken i Vejle.  

 

 

Gruppen for planlægning af arrangementer på skolerne i efteråret har 

ikke fundet på nogen konkrete arrangementer til efteråret. Der er 

efterspurgt idéer fra skolerne. Kent ønsker en skitse for planen med 

disse arrangementer på juni mødet samt en strategi for, hvad vores 

mål er med arrangementerne. Et arrangement med 

kandidatuddannelsen vil være relevant for de studerende.  

 

http://fysio.dk/Regioner/nordjylland/Kalender/Temaaften-om-diskusprolaps/#.UvppRlyPKdI
http://fysio.dk/Regioner/nordjylland/Kalender/Temaaften-om-diskusprolaps/#.UvppRlyPKdI
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I forhold til DHL-stafetten er der booket 5 hold, hvoraf det ene er et gå-

hold. Regionsbestyrelsen besluttede, at foreningen allerede nu skal 

starte med annoncering af arrangementet. Annonceringen skal ske 

gennem TR-netværk, fagbladet og medlemssiden på Facebook.  

Deltagelsen i arrangementet kan ske om enkeltperson eller som et helt 

hold, og der er først-til-mølle tilmelding. 

Ift. t-shirts til deltagerne undersøger regionskontoret prisen og 

mulighederne, og derefter tages der en beslutning om, om man som 

deltager skal modtage en t-shirt. Budgettet for hele arrangementet er 

på 15.000 kr.   

 

Forslaget om et diskusprolapsarrangement blev positivt modtaget af 

regionsbestyrelsen, da det er et arrangement, der dækker alle de 

sektorer, Danske Fysioterapeuters medlemmer er beskæftiget i. 

Regionskontoret kontakter formanden for Region Nordjylland for at få 

indsigt i budgettet bag et sådan arrangement. Regionsbestyrelsen vil 

overveje at udvide arrangementet til også at omhandle forebyggelse af 

diskusprolapser.   

 

Arrangementet omkring krav til journalisering, som afholdes i maj for 

øst-delen af regionen, overvejer regionsbestyrelsen at afholde i vest 

også. Regionskontoret kontakter Gurli Petersen, som er oplægsholder, 

for mulige datoer.   

 

Der er tidligere efterspurgt et arrangement med Svend Brinkmann. Et 

oplæg ved Svend Brinkmann overvejes afholdt som en del af en 

temadag. På samme temadag kunne indgå oplæg omkring kostens 

betydning for træning. Regionsbestyrelsen vil gå i dybden med 

planlægning af temadage på bestyrelsesmødet i juni. Det er drøftet, at 

der skal være to oplægsholdere til hvert arrangement, og at det skal 

afholdes i både øst og vest. Temadagene kunne, efter ønske i 

regionsbestyrelsen, ligge som et fyraftensmøde.  

 

Regionsbestyrelsen rundede af med en evaluering af arrangementet 

på fysioterapeutuddannelsen i Holstebro med Morten Høgh. Der 

syntes at være en skuffelse blandt nogle af deltagerne, da man ikke 

gik fra arrangementet med et konkret svar, dette var dog heller ikke 

Mortens intention. Der var 42 deltagere til arrangementet og de 

deltagende var primært studerende. 

      

 

16) Kl. 09.45-10.45 

Temadrøftelse 
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Sagsfremstilling: På regionsbestyrelsesmødet i februar blev det 

besluttet, at bestyrelsen skal diskutere øget brugerbetaling, som er tæt 

koblet med temaet ”Lighed i sundhed”. Temadrøftelsen er en mulighed 

for bestyrelsesmedlemmerne til at afprøve synspunkter i et lukket 

forum forud for samtale med bl.a. brugere og interessenter i det 

daglige arbejde. 

Temadrøftelsen vil starte med en plenumdiskussion, hvorefter 

bestyrelsen vil deles i to grupper og diskutere konkrete argumenter og 

synspunkter ift. brugerbetaling. Der vil til slut være en opsamling i 

plenum. Punktet afsluttes med drøftelse om tema til næste 

regionsbestyrelsesmøde i juni.    

 

Bilag 2: Temadrøftelse fra HB omkring øget brugerbetaling  

 

Sagsbehandling:  

Danske Fysioterapeuters gennerelle holdning er, at det ikke skal koste 

penge at gå til fysioterapeut. Regionsbestyrelsen diskuterede herefter, 

hvilke problematikker, der ligger i forlængelse af den holdning. Der 

blev diskuteret, hvordan man kan skabe vækst på et marked uden 

brugerbetaling, og om man overhovedet skal skabe vækst der. 

Regionsbestyrelsen påpegede, at en fordel ved gratis fysioterapi for 

alle er, at man fanger dem, som måske ellers ville have holdt sig fra 

behandling. På længere sigt blev det diskuteret, om man skal have en 

regulering af brugerbetaling, enten i form af friholdelse af nogle 

grupper eller en indkomstregulering. 

 

Der var fælles enighed om, at man skal sikre de svageste i samfundet, 

men hvem skal bestemme, hvem de mest trængende er? Politikerne 

kaster bolden til fagpersoner som eksempelvis fysioterapeuterne.   

 

Det blev diskuteret, om det vil være et tab for Danske Fysioterapeuter, 

hvis man fjerner den brugerbetaling, der allerede er i dag. Som 

forening skal man også varetage sine medlemmers interesser, bl.a. 

arbejdspladser, men regionsbestyrelen drøftede også 

interessevaretagelse for brugerne af den ydelse, medlemmerne 

udbyder.  

 

Regionsbestyrelsen blev enige om, at man skal arbejde for, hvad der 

står i Danske Fysioterapeuters sundhedspolitiske målsætninger.    

 

 
17) Kl. 10.45-10.55 

Pause  
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18) Kl. 10.55-11.05 

Orientering fra formanden (O)  

 

Sagsfremstilling:  

 

Sagsbehandling:  

Danske Fysioterapeuter afholder Regionsrådskonference 1-2. 

september 2014 for samtlige regionsbestyrelsesmedlemmer.   

Regionernes økonomi er drøftet mellem regionsformændene. Der er et 

overskud på knap en million. Næste bestyrelsesmøde afholdes i 

Silkeborg, og vi spiser sammen efterfølgende som farvel til Kent.  

 

Der afholdes inspirationsdag d. 7. april angående den nye tillidsreform 

i Skanderborg. Kent opfordrer til, at der er deltagelse af 

regionsbestyrelsens medlemmer.  

 

Kent har være til møde i innovations task-force i Region Midtjylland. 

Man kører videre med en version 2.0, hvor Sanne vil overtage Kents 

plads. Der er bl.a. prioriteret penge til skuldercaféer i Silkeborg 

Kommune. 

 

 
19) Kl. 11.05-11.20 

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 bestyrelsesmedlemmerne fortælle, hvis 

der er noget, regionsbestyrelsen bør/kan reagere på.  

 

På dette møde fortæller Sanne og Kirsten om, hvad der er sket på 

seneste hovedbestyrelsesmøde. Louise og Kirsten fortæller om, hvad 

der er sket på seneste TR-netværksmøde.  

 

 

Sagsbehandling:  

Louise berettede, at der var et stort fremmøde til det regionale TR-

netværksmøde med ca. 40 fremmødte. Karen Langvad og Helge 

Sørensen var inviteret til at holde oplæg.   
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Sanne fortalte, at der havde været møde i det nye samarbejdsudvalg 

for de praktiserende. Der er kommet ny formand, og generelt forventes 

der et godt samarbejde i udvalget fremover. 

Sanne orienterede også om hovedbestyrelsens arbejde. 

Hovedbestyrelsen er begyndt at drøfte overenskomstforhandlinger for 

de offentligt ansatte i 2015. Sideløbende er der igangværende 

overenskomstforhandlinger på privatområdet.   

 
 

20) Kl. 11.20-11.40 

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 idéer til at forbedre den interne og eksterne formidling. 

Drøfter hvilke punkter, der skal laves nyhed om til hjemmesiden.   

 

Sagsbehandling: 

Regionsbestyrelsen besluttede, at der skal videreformidles information 

omkring politikermøde med fokus på skolereformen. Derudover skal 

der skrives om temadrøftelsen med fokus på ulighed i sundhed ift. 

brugerbetaling, og til slut skal der bringes information omkring 

foreningens medlemsarrangementer. 

 

21) Kl. 11.40-12.00 

Eventuelt (O) 

 

Sagsfremstilling:  

 

Sagsbehandling:  

 
Punkter til kommende møder 

 

 


