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Referat af møde: Dato for møde: 

Regionsbestyrelsesmøde 22. august 2016 

For referat: Jonas Skovrup Gormsen  

 

 
Deltagere: Sanne Jensen, Kirsten Ægidius, Agnes Holst, Stefan Kragh, Ruben Fjord 
Bredholt, Mille S. Thomesen, Henrik Lauridsen, Maria Bjørnlund Rømer, Carsten Bugtrup 
Jensen, Anders Lorentzen (Politisk konsulent). 

 

 
Afbud: Pia Westhoff, Vita Kathrine Bisgaard 

Sted: Borgerhuset Stationen, Ll. Sct. Hans Gade 7, 8800 Viborg.  
          Lokale 4 på 1. sal 

 
 Kl. 9.00-11.00: Punkt 1-5  

 Kl. 11.00-11.15:  Pause (6) 

 Kl. 11.15-12.00: Punkt 7-8 

Kl. 12.00-13.00: Frokost (9) 

Kl. 13.00-15.30: Punkt 10-16 

Forklaring af forkortelser: 

(D) = Drøftelse 

(O) = Orientering 

(B) = Beslutning 
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Regionsbestyrelsesmøde  
 
 

1) Kl. 9.00-9.05 
Valg af ordstyrer (B) 
 
Sagsfremstilling:  
Der vælges en ordstyrer til dagens møde.   
 
Sagsbehandling:  
Agnes er ordstyrer. 

 
2) Kl. 9.05-9.15 

Velkommen til Carsten Jensen (O) 
 
Sagsfremstilling:  
Carsten Jensen indtræder fra dette møde i Regionsbestyrelsen som afløser for Stine, der er 
gået på barsel. Bestyrelsen byder Carsten velkommen og introducerer sig selv. 
 
Sagsbehandling 
Bestyrelsen og Carsten introducerede sig selv for hinanden, og Carsten blev budt 
velkommen i bestyrelsen. Carsten er tidligere bestyrelsesmedlem, og kender derfor 
bestyrelsesarbejdet, og har primært erfaring fra neuroområdet, og arbejde aktuelt med 
hjerneskaderehabilitering i Vejlefjord Rehabilitering. 
 

3) Kl. 9.15-10.00 
Opfølgning på folkemødet (D) 
 
Sagsfremstilling:  
Ud fra sammenfatningen i vedhæftede bilag 1, 2 og 3, og nedenstående spørgsmål drøfter 
bestyrelsen hvad der kan arbejdes videre med fra Regionskonferencen og 
Regionsseminareret på Folkemødet 2016. 
 
1. Hvilke dele fra Regionskonferencen vil være særligt relevant at bringe ind i 

Regionsbestyrelsens videre arbejde? 
2. Hvilke sundhedsfaglige debatter, du deltog i, gav bedst udbytte, og kan bestyrelsen 

arbejde videre med noget fra nogle af dem? 
3. Generelle refleksioner omkring Regionskonferencen og Folkemødet 
4. Næste år foregår Regionsseminaret som udgangspunkt ikke på Bornholm. Hvor meget 

udbytte gav deltagelsen i Folkemødet sat overfor et ’almindeligt’ Regionsseminar? Hvis 
det blev muligt at prioritere en deltagelse i Folkemødet som enlig bestyrelse, i stedet for 
et almindeligt Regionsseminar, giver Folkemødet så et ekstra udbytte der er stort nok til 
at opveje de ekstra udgifter?  

 
Sagsbehandling: 
Folkemødet/Regionsseminar: 
Bestyrelsen oplevede at være mere hjemmevant i debatterne, og i de opfølgende spørgsmål 
efter debatterne. Det der foregik mellem debatterne var mindst lige så vigtigt som de debatter 
vi deltog i. Det blev mere effektivt af at kende de praktiske omstændigheder. Der var afkast 
af den blotte tilstedeværelse ved debatter ift. at blive nævnt og skabe opmærksomhed. Ved 
at skabe meget specifikt fokus f.eks. fysioterapeuter i lægepraksis var det muligt at skabe 
mere kontakt med de relevante personer i andre foreninger og politikere. Bestyrelsen 
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oplevede også at debatterne havde flyttet sig fra sidste år, men også i løbet 
af Folkemødet til den mere professionaliserede side, med mindre 
borgerinddragelse.  
 
Uddelingen af frisbees fungere godt som dialogstarter og til at skabe synlighed.  
 
Regionskonference 
Bestyrelsen har svaret på den centralt udarbejdede evaluering af konferencen. 
Medlemsinvolverings-oplægget af Rune var inspirerende og ’gav noget med hjem’, der kan 
bruges i det videre arbejde. Det foreslås at regionsbestyrelsen konkret vedtager hvilke tiltag 
der skal arbejdes for fra idékataloget. Det bliver separat beslutningspunkt på følgende 
regionsbestyrelsesmøde. Input fra de andre bestyrelser omkring deres arbejde fungerede 
som god inspiration og kan konkretisere. 
 
Regionsformandskredsen har debatteret situationen omkring leje af feriecenteret, der 
risikeres at mistes flere år fremadrettet, hvis det overtages af andre foreninger. Tina har 
meddelt at Rutsker Feriecenter lejes, men det er ikke fastsat hvem der deltager, men der 
bidrages ikke centralt som de seneste 2 år, og derfor kan der være forskellige modeller i 
spil ift. delefinansiering, tabt arbejdsfortjeneste, fridage etc.. Det er dog fastlagt at 
Regionskonferencen ikke bliver fastlagt på Bornholm i 2017. Kompetencedelen til 
Regionskonferencen er vigtig og skal ikke negligeres, hvorfor der i år også var lagt vægt på 
uafhængigheden af denne del og Folkemødet. 
 
Med den kommende generalforsamling i starten af 2017 kommer der nye 
regionsbestyrelsesmedlemmer, der kunne drage fordel af at deltage i Folkemødet. 
Regionsseminarerne på Bornholm har givet noget know-how i politisk håndværk, hvilket er 
en prioritet for at ryste RB-medlemmerne til at bære foreningens arbejde. 
 
Der er gjort et stort stykke arbejde de seneste 2 år, og det opleves klart at der er et 
momentum, som udnyttes. Der var en stor effektivitet og handlingsorientering i år ift. at 
rutinerne på Regionsseminaret sad i skabet. Men størrelsen af fremmødet er også meget 
afgørende ift. gennemslag, hvor et reduceret antal deltagere fra foreningen ikke ville kunne 
skabe samme synlighed eller presse agendaen igennem på samme måde som i år.   
 
Bestyrelsen tilkendegav at mulighed for delefinansiering og selvkøbte fridage kunne 
overvejes for at deltage i Folkemødet 2017, men afventer den overordnede økonomiske 
evaluering for at kunne tage en kvalificeret beslutning. 

 
4) Kl. 10.00-10.15 

Ekstra midler til regionerne (D) 
 
Sagsfremstilling:  
Diskussion af Sannes forslag til ansættelse af en næstformand, der er delvist frikøbt af 
foreningen, hvilket bliver muligt med foreningens nylige overskud. Hvad er en fornuftig 
prioritering af de ekstra midler, der er mulighed for at tildele regionerne i DFys? 
 
Sagsbehandling: 
Den øgede fokus på medlemsinvolvering, der kræver en styrket regional indsats med mere 
medlemskontakt og flere arbejdspladsbesøg. Hvis der skal stilles forslag om ekstra midler til 
Regionerne skal det konkretiseres hvilke indsatser/idéer der skal implementeres.  
 
En mulig styrkelse af medlemskontakten og det politiske arbejde i Regionerne kunne være 
at ansætte en delvist frikøbt næstformand. Den model har Region Hovedstaden anvendt i en 
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periode, hvor næstformand var frikøbt til 10 timer/ugen, og meldingen er at 
det har fungeret godt. Modellen er stoppet pga. manglende midler. DSR og 
Ergo har opdeling af kommunale/regionale opgaver, der giver specialisering, 
men det kræver næsten ugentlig koordinering mellem formand/næstformand. 
Bestyrelsen er ikke umiddelbart stemt for en sådan arbejdsdeling.  
 
Udfordringer ift. at have en næstformand er at der skal være HB-kendskab for at have samme 
vidensniveau. Det indskydes at en evt. næstformand kunne sættes som medlæser på også 
fortrolige HB-punkter. 
 
Det pointeres at en frikøbt næstformand giver en anden kontinuitet end ad-hoc-grupper, der 
vil kræve meget praktisk koordinering. Regionen er stor, så det ville give mening at en 
næstformand var placeret geografisk i den anden ende af regionen for at mindske kørsel. 
Samtidigt giver det mere troværdighed at have en titel af næstformand end 
bestyrelsesmedlem.  
  
Den bedste model er en enkeltperson med fastsat timeantal. Det skal afklares hvilke opgaver 
der er behov for at besætte. Der opleves at den regionale indsats generelt er underprioriteret 
ift. den arbejdsmængde der ligger. Samtidigt skal en øget indsats på medlemsinvolvering 
styrkes. 
  
Idéen om en frikøbt næstformand er klart en farbar vej, selvom der stadig er mange praktiske 
ubekendte.    

 
5) Kl. 10.15-11.00 

Generalforsamling 2017 (D+B) 
 
Sagsfremstilling:  
Bestyrelsen medbringer idéer til oplægsholdere, der prioriteres efter på mødet. 
Næste generalforsamling afholdes i 2017 og bestyrelsen skal have fastsat dato, sted og 
oplægsholder. Nedenstående er udklip fra diskussionen på mødet d.20. august 2015, hvor 
bestyrelsen vedtog at oplægsholder skal kunne tiltrække medlemmerne: 
 

Bestyrelsen diskuterede hvor stor kendis-faktor er nødvendigt til næste GF, om 

foreningsformand Tina skulle ud, samt workshops, lokaler og konkrete deltagelsesmål.  

 

Det skal besluttes om der skal afsættes flere midler til landskendt oplægsholder. Bestyrelsen 

tilkendegiver at en vis kendis-faktor ville være relevant, men at B.S.-typen ikke er aktuel. Dog 

skal oplægget have en vis underholdningsvinkling fremfor at være meget fagtungt. Der skal 

lægges op til fagpolitisk debat, og forhåndsdefinerede spørgsmål der besvares interaktivt af 

deltagerne kunne skabe en sådan deltagelse (click-teknologi). Stimulation af debat er 

udfordringen.  

Beretningen deles ud til flere bestyrelsesmedlemmer, så det ikke blot er formandens opgave, 

hvormed der kan gives et bredere billede af bestyrelsens arbejdsår. Derudover vil journalist-

udgiften, der i år var betragtelig kunne spares.  

Ansøgningsworkshoppen kunne gentages. Samtidigt kunne endnu en workshop beskæftige 

sig med hvordan man søger job der ikke står ”fysioterapeut” på. Disse workshop kunne køre 

parallelt med Tinas oplæg/dialog for at tiltrække nyuddannede og studerende. Formanden 

skal komme med, både med oplæg – evt. kort, men dialog med medlemmerne kan også 

trække folk til. Det indskydes at Tina vil gerne på arbejdspladsbesøg i nær fremtid. 10/12  

 



 

 
5/9  

Det besluttes at der budgetteres med en landskendt oplægsholder (ikke fra 
forening), der stadig ikke er på B.S.Christiansen-niveau. På GF kunne en 
kort og god opsamling fra de forskellige arbejdsgrupper omkring deres 
arbejdsopgaver ligeledes bringes i spil. Enten kommer formand Tina ud og 
skaber oplæg til debat eller dialog ellers laves der forskellige workshops. Målet for antal 
deltagere er 100 detagere. Fælles fremlæggelse af beretningen, som udarbejdes af 
bestyrelsesmedlemmerne. Derudover prioriteres at finde gode rammer ift. lokale, oppyntning 
og hjælp til arrangerement af busser til studerende, samt kampagne op til GF. 
 
Sagsbehandling: 
Generalforsamlingen skal lægges i start april.  
Bestyrelsen indledte med at diskutere hvor stort et fagligt fokus kontra underholdning der 
skulle være i oplæggene på GF. Bestyrelsen var enige om at det skulle være enten/eller, og 
efter indlæg for og imod, blev det besluttet at følge den oprindelige indstilling, at den 
underholdende vinkel videreføres, som aftalt sidste år. 
Der bydes ind med navne til oplægsholder: 
- Rasmus Willig, han har bl.a et foredrag om afvæbnet kritik 
- Freddy Meyer, har fået ham anbefalet af Lisbeth Krabbe fra Ergoterapeutforeningen og 

Tine Nielsen fra hovedstaden. Han har et foredrag om ”Surstråling”. Indholdet er 
arbejdsliv, arbejdsglæde, men leveret meget underholdende. 

- Peter Mygind, oplevede ham som moderator på Folkemødet og han var ret god. Han har 
et foredrag der hedder ”Arbejdsglæde og det gode liv”.   

- ’Rigtige mænd’ 
- Komiker til at gøre lidt grin med faget og organisationen (ala Michael Schødt). 
- Komiker Geo, der har været igennem kræftbehandling holder oplæg for sygeplejersker. 
- Science-slam. Formidling af tungt indhold, men på så fængende en måde som muligt. 

o Kandidater fremlægger. Hvem er dommere? Medlemmerne voterer? 
o Det kunne lægges ifbm. med en fagfestival. 

- Svend Brinkman – ny bog ’Ståsteder’, der er mere filosofisk.  
 

Det blev aftalt at Geo forhøres om pris/tilgængelighed i april med sit foredrag ’Ikk’ for sjov’, 
der både tankevækkende og underholdende. Hvis dette ikke er muligt undersøges 
muligheden for Freddy Meyer. 
 
Bestyrelsen diskuterede resten af generalforsamlingen. Ansøgningsworkshop skal 
videreføres, men det praktiske skal gennemtænkes, da det ikke kan lægges samtidigt med 
oplæggene. Derfor kunne det placeres umiddelbart før generalforsamlingens faste program. 
 
Der kunne laves Røde/Grønne kort for at involvere medlemmerne, hvor de kan afgive deres 
stemme til specifikke spørgsmål. Det kan være spørgsmål omkring medlemmernes 
oplevelser – ’hvor mange har oplevet dette’.   
 
Datoer: Start april – 3.-6. april. 

 
6) Kl. 11.00-11.15 

Pause 
 

7) Kl. 11.15-11.45 
Punkter til REP fra Bestyrelsen (D) 
 
Sagsfremstilling:  
Stefan fremlægger sit forslag, der stilles til REP for bestyrelsen, der kommenterer og evt. 
kan give opbakning til forslaget. Bilag eftersendes d.19. august. 
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Bestyrelsen diskuterer eventuelle andre punkter, der skal tages med til 
REP.  
 
Sagsbehandling:  
Stefan påtænker i første omgang ikke at stille et separat forslag, men vil afvente 
hovedbestyrelsesarbejdet på området. Bestyrelsen diskuterede REP-processen, og det 
mulige indhold i et evt. forslag eller ændringsforslag. 
 
Der kommer mere indhold ud på HB-mødet og op mod næste RB-møde, der kan kvalificere 
debatten yderligere.  
 

8) Kl. 11.45-12.00 
Planlægning af medlemsmøde inden REP (B) 
 
Sagsfremstilling:  
Der skal afholdes et åbent medlemsmøde, hvor medlemmerne kan byde ind med holdninger 
til REP-punkterne. 
 
Sagsbehandling: 
22.-23. september ligger REP-forslag offentligt tilgængelig på hjemmeside. Det foreslås at 
det åbne medlemsmøde lægges i forlængelse af næste RB-møde, der kan lægges i Viborg, 
hvor salen ved Borgerhuset Stationen kan bookes. Der er brug for stor mobilisering for at få 
medlemmerne til at møde op.  
 

9) Kl. 12.00-13.00 
Frokost 
 

10) Kl. 13.00-14.00 
Strategi 2018 (D) 
 
Sagsfremstilling:  
Se bilag 4 og 5. 
Målet med punktet er at bestyrelsen kommer med input til indsatser i Strategi 2018, og 
diskutere det medsendte materiale.  
- Sanne indleder med at opridse de overordnede mål og fortælle, hvordan de strategiske 

bevægelser understøtter disse (5 min). 
- Sanne gennemgår de tre bevægelser og igangsætter gruppearbejde (5 min). 
- Regionsbestyrelsen inddeles i 2 grupper, der drøfter de tre bevægelser og genererer 

forslag til indsatser (30 min). 
- Gruppernes forslag samles og der foretages en prioritering i fællesskab (20 min).  
 
Politisk konsulent Anders Lorentzen deltager og fører referat. 
 
Sagsbehandling: 
Hævelse af organisationsprocent fra 84 til 87 % er et ambitiøst mål. 
Jobniveauet i kommuner er stabilt, hvilket kræver en indsats pga. nedskæringerne. Den 
bedste mulighed for jobskabelse ses privat.  
Organisationsprocenten blandt studerende er høj, men det er et problem at fastholde 
nyuddannede fysioterapeuter. 
 
Forslag 
Flere jobs 
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- Fokusere på private jobs, hvor der skæres offentligt, hvis det kan 
identificeres hvor der typisk spares. 

- Teknologiassisterende træning. Der er potentiale ift. at forbedre 
arbejdsforhold, men det skal ikke være et stort indsatsområde. 

o Som opfølgning mellem møderne med borgeren. 
o Ikke som erstatning af det fysiske møde. 
o Behandlingsforbedring. 

- Extented scope er vejen frem: Finde jobs nye steder: Lægepraksis/skadestuer etc. 
o Fysioterapeuter i folkeskolen skal ekspliciteres i strategien igen! 

- Stillinger ala ’socialsygeplersker’, der arbejder på tværs af kommunal og regional sektor, 
der tager sig  (regionsbetalt). Sådanne jobs spiller også ind i ’Det nære sundhedsvæsen’. 

- Livsstilssygdomme – stor potentiale for nye fys.-jobs. 
- Demens. 
- Forbedring af livskvalitet – fokus på det raske, frem for ’vi er alle syge’, som er en tendens. 

o Flytte billedet af at gå til fys. når man er ’syg’/ngt er galt. 
-  
 
Ordnede forhold 
- Uklarhed om: ’Skærpe klarheden om  prioriteringer af krav?’ 
- Forbedret arbejdsmiljø. Nok at sætte dagsorden? 
- Henvendende/opsøgende ift. medlemmer med arbejdsskift. 

o Mere opsøgende tilbud medlemmer der bliver ledige. 
 

Medlemsinvolvering 
- Nyuddannede. Samlet indsats for ledige dimmentender kan . 
- Øget samarbejde med DSA til at anbefale. 
- Ved første møde ved TR-rep. skal der også tales fagforening. 
- Merchandise – salg via hjemmeside, med DFys-logo på. 
- RB som centrale ambassadører/talerør. 
 

11) Kl. 14.00-14.15  
Optag på fysioterapeutuddannelserne (D) 
 
Sagsfremstilling:  
Kort diskussion af optaget på fysioterapeut-uddannelsen ifbm. dette års optag. Tina har haft 
et indlæg i JP om at optaget skal sænkes: 
 
http://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE8902788/formand-vi-skal-uddanne-langt-faerre-
fysioterapeuter/  
 
Sagsbehandling: 
Det er en HB-beslutning at optaget skal sænkes og det er der ikke ændret på, men på 
studieledermødet blev der skabt enighed om at mildne retorikken. Det blev diskuteret i 
bestyrelsen om indlægget var for optrappende i retorikken, om det kunne holdes internt 
mellem parterne, og samtidigt at foreningen også afkræves en reaktion blandt nogle 
fysioterapeuter.  
 

12) Kl. 14.15-14.30 
Stand til konference om ulighed i sundhed d. 29. september (B) 
 
Sagsfremstilling:  
Bestyrelsen tager stilling til om vi skal betale for at have en stand til konferencen. Deltager- 
og Udstillerliste vedhæftet i Bilag 6 og Bilag 7. 

http://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE8902788/formand-vi-skal-uddanne-langt-faerre-fysioterapeuter/
http://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE8902788/formand-vi-skal-uddanne-langt-faerre-fysioterapeuter/
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Bostederne Blåkærgård og Tangkær afholder en konference i Kolding den 
29. september 2016.  
  
Vi tænker, at vores gæster kunne være jeres målgruppe, og sender derfor information i 
forhold til at være udstiller hos os på konferencen.  
  
Konferencen er rettet mod socialområdet, og vores gæster den dag er medarbejdere fra 
diverse institutioner samt deres ledere. Endvidere deltager myndighedsdelen også i form af 
sagsbehandlere og ledelse fra kommuner og regioner.  
 
Standstørrelse (alle priser er ex. moms) * 
3 m2 (3 x 1 m) kr. 3.200,00 
6 m2 (3 x 2 m) kr. 4.200,00 
9 m2 (4,5 x 2 m) kr. 5.300,00 
 
Tilmeldingspris (udstiller): 2.095,00 
 
http://www.lighedisundhed.nu/  
 
Sagsbehandling: 
Bestyrelsen pointerer at det er en central opgave, da deltagerlisten er national, og det kræver 
sekretariatskompetencer. Sanne sender det tilbage til sekretariatet. 
 

13) Kl. 14.30-14.45 
Orientering fra formanden (O) 
 
Sagsfremstilling:  
Indkøb af ny Ipad eller brugt MacBook. 
Der er givet en afskedsgave til Louise samt barselsgave til Stine. 
Janus har fået nyt job. 
Studieordning for fysioterapeutuddannelsen. 
 
Sagsbehandling:  
Bestyrelsen gav tilladelse til at Sanne køber en ny Ipad, da hendes gamle er for langsom. 
DFys har givet en indstilling til rektor omkring studieordningen, uden de store ændringer, men 
med kritik af processen. Studieordningen er ens for VIA Holstebro og Aarhus, hvilket letter 
studieskifte i mellem byerne.  
Helhedsplan Skive Sygehus: Basinflytning er skrinlagt.  
Claus Clausen i Viborg er interesseret i Bunkeflo-rapporten. 
 

14) Kl. 14.45-15.00 
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: 

http://www.lighedisundhed.nu/
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Agnes havde kontakt med Jette Jensen på folkemødet omkring forslaget om 
fysioterapeuter i folkeskolen i Aarhus. Enhedslisten stiller forslaget til 
årsbudget for 2017, og det er aftalt at vi kontakter. Camilla Fabricius (S) 
kontaktes og præsenteres forslaget snarest. 
 
Der er nye regionsbesparelser på 200 mio. til høring i MED-system lige nu. Der lægges op 
til at udskyde anlægsprojekter. 

 
15) Kl. 15.00-15.10 

Formidling (D) 
 
Sagsfremstilling:  
 
Sagsbehandling: 
Strategiplan 2018 er blevet diskuteret. 
Planlægning af GF – april 2017. Åben medlemsmøde. Invitation til repræsentanter (fra 
fraktioner og faglige selskaber) der ikke sidder i bestyrelsen (skriv om rejserefusion). 
Velkommen til Carsten. 

 
16) Kl. 15.10-15.25 

Eventuelt (O) 
 

Sagsfremstilling:   
 
Sagsbehandling:  
Geo har meldt tilbage med datoer og pris: Cirka 15 000 kr. inkl. transport (max-pris ift. 
transport) og han kan alle dage fra 3.-6. april. Sanne høre om Tinas kalender, og så bookes 
han i løbet af ugen. 

 

Punkter til kommende møder 
Det foreslås at regionsbestyrelsen konkret vedtager hvilke tiltag der skal arbejdes for fra 
idékataloget. Det bliver separat beslutningspunkt på følgende regionsbestyrelsesmøde. 

 


