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Dagsorden til møde: Dato for møde: 

Regionsbestyrelsesmøde 04. april 2017 

For referat: Mathias Nielsen  

 

 
Deltagere: Sanne Jensen, Agnes Holst, Stefan Kragh, Ruben Fjord Bredholt, Mille S. 
Thomesen, Maria Bjørnlund Rømer, Vita Kathrine Bisgaard, Axel Lander Rømer, Pia 
Westhoff, Kirsten Ægidius og Henrik Lauridsen 

Afbud: Carsten Bugtrup Jensen 

Sted: Østergade 37, 7400 Herning  
 
   

Kl. 12.00-13.00: Punkt 1 
Kl. 13:00-14.30: Punkt 2 
Kl. 14:30-15:30: Punkt 3 
Kl. 15:30-16:00: Punkt 4 
Kl. 16:00-17:00: Punkt 5 

 
   

 

Forklaring af forkortelser: 

(D) = Drøftelse 
(O) = Orientering 
(B) = Beslutning 
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Regionsbestyrelsesmøde  
 
 

1) Kl. 12:00-13:00 
Frokost 
 
Sagsfremstilling:     
 
Sagsbehandling:  

 
 

2) Kl. 13:00:-14:30 
Mundtlig beretning   
 

Sagsfremstilling: 
 
Bestyrelsen har halvanden time til at øve og finpudse den mundtlige beretning inden GF.  
  
Sagsbehandling: 
 

 
3) Kl. 14:30-15:30 

Medlemsudvikling (D) 
 

Sagsfremstilling: 
 
Punktet behandles i sammenhæng med Danske Fysioterapeuters strategipunkt om 
medlemsinvolvering og medlemsinddragelse.  
Bestyrelsen bedes læse bilagene som grundlag for en diskussion af tendenserne.  
 
Bilag 1.pdf 
 
Bilag 2.pdf 
 
Sagsbehandling: 
 
Bestyrelsen har drøftet udviklingen i medlemsaktiviteterne m.m. på baggrund af bilagene. Det 
skal i denne sammenhæng bemærkes, at organisationsudviklingen ikke er fremhævet i 
rapporterne, men bilagene er anvendelig til at belyse, hvordan medlemmerne flytter sig i 
mellem sektorerne.  
 
Ledige: Det er angivet i bilagene, at der forekommer 151 ledige på landsplan. Dimittenderne 
sommeren 2016 er med i denne undersøgelse. I en sammenligning mellem 2014 og 2015 
kan det konkluderes, at ledigheden blandt de dimitterende fysioterapeuter er faldende. Det 
fremgår af bilagene, at forekomsten i forbedring af ledigheden er på ca. 25%, dog er det ikke 
muligt at opnå 100% beskæftigelse, inden en ny årgang dimitterer. Beregningerne viser, at 
arbejdsløsheden akkumuleres frem imod 2025.  
 
Bestyrelsen fremsætter et bekymrende opmærksomhedspunkt om, at forekomsten af ledige 
medlemmer er størst i aldersgruppen 35-39 årige. Dette antyder en bekymrende udvikling, 
som foreningen bør være opmærksom på.   

file:///C:/Users/Marianne%20og%20Henning/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/LiveComm/8515cb9e40eee06a/120712-0049/Att/200040c6/Bilag%201.pdf
file:///C:/Users/Marianne%20og%20Henning/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/LiveComm/8515cb9e40eee06a/120712-0049/Att/200040c6/Bilag%202.pdf
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Som sidebemærkning skal det påpeges, at undersøgelsen udelukkende 
bygger på medlemsantal, hvorfor det ikke vides, hvor stor den reelle 
arbejdsløshed er blandt fysioterapeuter.  
 
Ændring i kvartaler: Danske Fysioterapeuter har gennemgået medlems kartoteket, hvilket 
kan være årsagen til den forskydende forekomst i medlemsaktivitet.  
Årsagen til den markante stigning i antallet af sygemeldte er ukendt, men det formodes at 
være som følge af arbejdsmiljø og vilkår.  
 
Sektorfordelingen: Undersøgelserne antyder en stigning i antallet af ansatte i den private 
sektor, hvori der anspores en overrepræsentation af mænd. 
 
Akkumuleret dimitterende: Der synes en tendens til akkumulering af dimitterende mellem 25-
44 år. Danske Fysioterapeuter betragter dette problem og forsøger løbende at udligne denne 
akkumulering. Den øgede optagelse på uddannelserne formodes at være årsag til den 
akkumulerede forekomst blandt dimitterende.  
 
Formidling af budskab: Formanden søger opbakning blandt bestyrelsen til forsøg om at 
afprøve nye metoder til at nå segmenterne i de differentierede aldersgrupper med et særligt 
fokus på de yngre studerende. Der undersøges muligheder for at blive mere selvstændig i 
bestyrelsen til at afprøve nye metoder.  
 
Medlemsudvikling på skolerne: I bilagene anses et dyk i oktober 2016, hvorefter 
medlemsantallet er steget igen i januar 2017. I undersøgelsen tages der ikke højde for 
arbejdsmarkedsorientering og første semesters orientering. Der fremsættes et ønske om, at 
man fra centralside venter med at trække tallene til efter orienteringen for at kunne 
konkludere fyldestgørende på tallene.  
Et fremadrettet indsatsområde er medlemsantallet blandt de studerende, som ses at 
værende faldende på skolerne.  
 
Transparens i foreningen: Danske Fysioterapeuter har en opgave i at forklare medlemmerne 
og de studerende, hvem der har ansvaret for overenskomsterne og ansvarsområderne i det 
politiske segment. Foreningen har fokus på denne problematik i markedsstrategien.  
 
TR: TR har efterspurgt mulighederne for indhentning af data, som tracker medlemmerne. Der 
ønskes blandt andet i denne sammenhæng en mulighed for at anskue, hvorfor 
medlemmerne foretager genindmeldelse i foreningen.   

 
Konklusion: Foreningens arbejde bør i højere grad have fokus på de dimitterende og 
studerende. Der vil på det næste møde være fokus på de dimitterendes behov.  
I det videre arbejde følges der op på medarbejderundersøgelserne i privatsektoren.  
 
 

   
4) Kl. 15:30-16:00 

Pause  
 

Sagsfremstilling: 
 
 
Sagsbehandling: 
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5) Kl. 16.00-17.00   

Praktisk forberedelse af GF.  
 

Sagsfremstilling:  
 
 
Sagsbehandling: 

  
Punkter til kommende møder: 
 
Dimitterende 
Studerende  
Praksissektoren  
 
Arrangere ringerunder og arbejdsmarkedsundersøgelse.  
 
OK18 
 
 
Bestyrelsesmødet starter tidligere med slut til kl. 15:30. Dette giver mulighed for at medlemmerne 
kan komme og diskutere med bestyrelsen kl. 15:30  
 


