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Regionsbestyrelsesmøde 
 

1)  Kl. 9.00-9.05 
Valg af ordstyrer (B) 

 
Sagsfremstilling: 
Der vælges en ordstyrer til dagens møde. 

 
Sagsbehandling: 
Louise ordstyrer indtil middag, Stine efter middag. 

 
2)  Kl. 9.05-9.30 

Mødeplan for 2016 (D) 

 
Sagsfremstilling: 
Rettelse og godkendelse af Mødeplan 2016 (Bilag 1). Forslaget er dannet ud fra at 
undgå HB-møder, ferier og ud fra samme antal møder som 2015. Antal møder, typer 
af møder diskuteres. 

 
Sagsbehandling: 
Mødeplan for 2016 diskuteres. Regionsbestyrelsesseminar d. 16.-17. juni er lagt i 
forbindelse med Folkemødet. RB-medlemmer køber selv flybilletter og kan derfor selv 
styrer hjemrejsetidspunkt. Folkemødet kommer til at køre efter samme koncept som i 
2015. 
 
Konferencen lægger primært onsdag, da Folkemødet starter torsdag eftermiddag.  
 
Der ønskes en mødeplan der er spredt ud over hele ugen, fremfor kun 
onsdag/torsdag. Bestyrelsen rettede mødeplanen og den reviderede udgave 
udsendes sammen med referatet. 

 
3)  Kl. 9.30-9.50 

Politikerbesøg til december-mødet (D) 
Sagsfremstilling: 
Bestyrelsen drøfter politikermøde til december med udgangspunkt i følgende 
forslag: I budgetforhandlingerne i Aarhus byråd har budt på forslag om skabelsen 
af 9 terapeutstillinger til hverdagsrehabiliteringsformål. Derfor kunne 
politiker/embedsmand fra Aarhus indkaldes for at drøfte hverdagsrehabilitering, da 
Vita, Pia og Kirsten på dette tidspunkt kan holde oplæg om ”Den Nationale 
Rehabiliteringskonference 2015”. 

 
Sagsbehandling: 
Sanne har haft kontakt til Ole Pries (Skoleudvalgsformand (S) og skoleleder) omkring 
et politikermøde, og han er interesseret i et møde. Skolesammenlægninger i 
Holstebro kan evt. frigive midler til et fysioterapeut-forløb, hvilket der følges op på fra 
Sannes side. Ole Pries forslås også som et møde udelukkende med børnegruppen.  
 
Hvis der skal etableres møde omkring hverdagsrehabilitering arbejder gruppen op til 
december-mødet på f.eks. at få en kommunal fys. ind over hverdagsrehabiliteringen. 
Gruppen kan evt. også indhente viden inden, så det undgås at der hives en ekstern 
fys. ind, så politikermødet kan fokuseres mellem politiker og bestyrelsen. 
 
Der skal også arbejdes med en afklaring af selve begrebet ”hverdagsrehabilitering”, 
hvilket er et lidt længere projekt, som også hjælpes på vej af den kommende ”pakke” 
fra sekretariatet. Det er vigtigt at DFys byder sig til i hverdagsrehabiliterings-
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dagsordenen, der i Aarhus lige nu er meget styret af FOA’s lokalformand. Det 
nævnes at der i Hedensted vil være mulighed for at komme ind på området.  
 
Fysioterapeuter har sin ret ift. opgaverne omkring hverdagsrehabilitering. 
Andre faggrupper har ikke samme kompetencer til at varetage ’mestrings’-
opgaver. Danske Fysioterapeuters opgaver er at få fokus på kerneopgaven, med en 
smalt defineret opgave.    
 
I Aarhus samarbejder fysioterapeuter med SOSU-assistenter, hvor fysioterapeuterne 
er konsulenter. Der er fokus på hverdagsrehabilitering fra centralt hold omkring 
området. Det er en proces hvor der er fokus på at etablere den monofaglige profil, 
hvor der kan nævnes 3 klare ting overfor politikere og andre foreninger. 
Hverdagsrehabilitering skal med fordel for fysioterapeuter defineres smalt og ikke 
bredt som det ses nogle steder, hvor hverdagsrehabilitering mere kommer til at handle 
om borgeren kan indgå i bredere fællesskab. Kvalitet i mobilitet og fysiske funktioner 
er der hvor fysioterapeuter kan flytte noget. Fysioterapeuter er vigtige ift. at varetage 
vurderingsopgaven, der ikke må pålægges andre faggrupper.  
 
Spørgsmål omkring kommunernes ældremilliard afklares. 
 
December-mødet bliver i Aarhus med et tema om hverdagsrehabilitering. 
Arbejdsgruppen mødes inden december og arbejder på området. 
Ole Pries sættes på februarmødet. 

 
4)  Kl. 9.50-10.00 

Juleafslutning d. 10. december (D) 

Sagsfremstilling: 
Planlægning af juleafslutning efter mødet d. 10. december.  
Prioriteret liste:  
1. Dokk1  
2. FO-huset 
3. Vandrehjem i Risskov 
Forslag om aktivitet efter mødet: Bowling. 

 
Sagsbehandling: 
Forslag til placering af mødet og aktiviteter ifbm. juleafslutningen blev diskuteret. 
Jonas reserverer lokaler og booker aktivitet f.eks. bowling hurtigst muligt. 

 
5)  Kl. 10.00-10.30 

Diskussion af optag på fysioterapeutuddannelserne (D) 
 

Sagsfremstilling: 
Hovedbestyrelsen  har  besluttet  at  foreningen  ønsker  optaget  nedsat  med  
30  %. Regionbestyrelsen diskuterer beslutningen. 

 
Læs statistik og udtalelser fra formanden herunder. I bunden af artiklen findes link til 
de korte notater og lange rapporter, der ligger til grund for Hovedbestyrelsens 
beslutning. Nederst på siden er beslutningen blevet debatteret af brugerne med 
input fra undervisere, HB- medlemmer og formanden. 
 
http://fysio.dk/org/nyheder/Optaget-skal-ned/#.VhPGWfntlHw 

 
Samtidigt at foreningen kritisk overfor besparelserne på uddannelsesområdet 
på 8,7 mia. over 4 år: 
http://fysio.dk/org/nyheder/Spareforslag-giver-darligere-uddannelser/#.VhPIb_ntlHw 

 

http://fysio.dk/org/nyheder/Optaget-skal-ned/#.VhPGWfntlHw
http://fysio.dk/org/nyheder/Spareforslag-giver-darligere-uddannelser/#.VhPIb_ntlHw
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Sagsbehandling: 

Studielederne tog ikke godt imod HB’s beslutning om et arbejde for at optaget 
på udd. skal ned. Studielederne kritiserer fagforeningen for ikke at tage højde 
for at der skabes flere jobs til fysioterapeuter. Men som det fremgår af 
rapporten (i linket, s.4) medregnes en stigning i fys.-jobs frem mod 2025. Således 
er det indeholdt i forslaget fra Dfys at der uddannes flere fysioterapeuter end der på 
nuværende tidspunkt er jobs til.  

 

Diskussionen går således ikke på at der skal være færre studerende, men ”ikke så 
mange flere” som ellers. 

 

Rapporten (s.5) konkretiserer desuden hvor meget optaget skal ned, hvilket 
studieledere med rette også kræver klart svar på. Optag på 550 skaber for få 
fysioterapeuter i arbejdsstyrken i 2025, og derfor landede tallet 780, sat ned fra 
nuværende 1135 studerende. 

Studielederne mener at det er gætværk at fremskrive fys.-arbejdsløsheden, og 
forholder sig dermed ikke til arbejdsløshed som et problem. Indtil videre fyldes ethvert 
optag der sættes op helt ud, og erfaringen er derfor at søgningen til uddannelserne ikke 
regulere sig selv ift. at der lige nu ikke er udsigt til jobs til alle nyuddannede.  

 

Førhen har Dfys kæmpet for flere studiepladser, men siger nu det modsatte pga. 
arbejdsløshedssituationen. Det strider umiddelbart imod klassisk foreningsholdning 
ikke at vil uddanne flere i sit fag, flere kommende medlemmer, men at uddanne til 
arbejdsløshed er perspektivløst. Lønforhandlinger påvirkes selvfølgelig også af hvor 
mange arbejdsløse fysioterapeuter der står klar til at overtage. 

 

Der har været kritik omkring at HB’s beslutning legitimerer besparelser på udd., men 
Dfys har meget klart taget afstand til f.eks. de kommende 8,7 mia. besparelser på 
uddannelsesområdet over 4 år præsenteret af regeringen i år. Dette fremgår også af 
linket. 

 

Der udtrykkes bekymring omkring om et nedsat optag vil føre til mindre diversitet i 
faget, hvis kvote-2-optaget bliver mindre, således at det mest bliver studerende direkte 
fra gymnasiet der kommer ind fremover. Det er vigtigt at kvote-2-optaget bibeholdes, så 
diversiteten fastholdes og at snittet for at komme ind ikke stiger endnu mere, da det i 
forvejen er højt. Det efterspørges kraftigt fra bestyrelsens side at uddannelsesstederne 
skal mere ind med konkrete planer omkring hvordan der skabes job til de studerende. 

 

Nyuddannede fysioterapeuter vil have svære ved at overtage jobs indenfor nogle af de 
nye fokusområder såsom hverdagsrehabilitering, fys. i lægepraksis osv.. Derfor kræves 
der fokus på at skabe jobs specifikt til nyuddannede, for alle jobs er ikke tilgængelige 
for nyuddannede. 

 

Der bliver spurgt til kandidatoptag, hvor foreningens holdning er at der er brug for flere 
kandidater. Der bliver lavet en undersøgelse af kandidatuddannede fysioterapeuter 
både om hvilke type jobs, der besættes efterfølgende og lønniveau, der sandsynligvis 
ikke ligger helt hvor foreningen synes ift. længere uddannelsesniveau. 

 

Sanne orienterer om nyt, arbejdet pågår, hvor der bl.a. er dialog med 
undervisningsministeren.  

  
 

6)  Kl. 10.30-10.50 
Børneområdet (O) 
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Sagsfremstilling: 
1.  Nørre Nissum: Sanne følger kort op. Fredag d. 20. november tager Sanne 

til Skole & Forældes landsmøde i Nyborg, hvor Danske Fysioterapeuter er 
inviteret til at give input 
om fysioterapi i Folkeskolen. En fra Børne-arbejdsgruppen eller sekretariatet tager 
med. 

a.  Info om landsmødet: http://www.skole-
foraeldre.dk/nyheder/skole-og- for%C3%A6ldres-
landsm%C3%B8de-2015 

 

2.  Pressemeddelelser til lokalaviser: Sanne har udsendt pressemeddelelser til 
diverse lokaviser. 

 
3.  Informationsmateriale sendt til udvalgsmedlemmer i hele regionen: 
Sekretariatets 

’Børnepakke’ er nu sendt ud til alle udvalgsmedlemmer i ”Børne- og Skoleudvalg” i 
Region Midtjyllands kommuner. 

 
Sagsbehandling: 
1. Nørre Nissum 

Sanne var til Nørre Nissum-konferencen, hvor motoriktjeneren var en stor succes. 
Ikke alle deltagere var lige begejstrede for Dfys-dagsordenen, men der blev etableret 
kontakt til FOLA-formand. M.Jelved var på ingen måde stemt for at nye faggrupper 
skulle ind i folkeskolen, dog var andre i panellet lydhøre. Nørre Nissum-mødet er 
årligt tilbagevendende, så der skal planlægges med deltagelse næste år, hvor det 
evt. kan lykkes at få en med i en paneldebat. 
 
Sanne tager til Skole & Forældres årsmøde i Nyborg d. 20. november. RB-
medlemmer fra børnegruppen kan evt. tage med hvis der selv arrangeres transport – 
Mille og Louise vil gerne med, og koordinerer med Sanne omkring ankomst. 
 

2. Pressemeddelser 
Et par steder har lokalaviserne taget henvendelserne med i aviserne bl.a. Skive, 
Holstebro, Skanderborg, AarhusStift. Der laves et indlæg til hjemmesiden. 
 

3. Børnepakken 
5 udvalgsmedlemmer har personligt vendt tilbage omkring det tilsendte materiale. 

 
7)  Kl. 10.50-11.05 

Pause 
 

8)  Kl. 11.05-12.05 
Janus oplæg om Strategi på Børneområdet (O & D) 

 
Sagsfremstilling: 
Janus med indlæg om strategi på børneområdet og udvælgelse af 3-4 
kommuner som hovedfokus. 

 
Sagsbehandling: 
Formålet med indlægget er at udvælge nogle kommuner, hvor der skal etableres kontakt 
til udvalgsformænd og påvirke til at få skabt fysioterapeut-stillinger i folkeskolen som 
succeskriterie på længere sigt. Der er stor mulighed for at der møder embedsmænd op til 
sådanne møder, da det er kutyme at udvalgsformænd tager en af deres embedsmænd 
med, men det gør ingen forskel ift. strategien. 
 

http://www.skole-foraeldre.dk/nyheder/skole-og-for%C3%A6ldres-landsm%C3%B8de-2015
http://www.skole-foraeldre.dk/nyheder/skole-og-for%C3%A6ldres-landsm%C3%B8de-2015
http://www.skole-foraeldre.dk/nyheder/skole-og-for%C3%A6ldres-landsm%C3%B8de-2015
http://www.skole-foraeldre.dk/nyheder/skole-og-for%C3%A6ldres-landsm%C3%B8de-2015
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Den praktiske dimension af at aftale et politiker-møde gennemgås. Der laves en 
skabelon-mail, der kan sendes ud til udvalgsformanden.  
Forberedelsen til mødet – baggrunds-søgning omkring politikerens baggrund 
(kommunens hjemmeside, google-søg). Derudover er det en stor fordel at 
orientere sig omkring hvad der er sket/sker på området i kommunen.  
Opfølgning af mødet: hvad er der aftalt – der er skabt en skabelon der nemt kan 
udfyldes (sende materiale, fælles debatindlæg el.lign.). 
 
RB møder især spørgsmål omkring finansiering – k-bestyrelse og skoler er ikke enige om 
hvor der er penge. Her kan cases fra materialet med fordel fremhæves, for at præsentere 
at det virker og giver mening at have fys. i folkeskolen.  
 
Skolerne udtrykker især bekymring omkring udfordringen med tid til læring, hvor der er 
flere læringskrav. Vores argumentet er her at fys. kan udføre arbejdet hurtigere, fordi 
bevægelsen er fys.-kernefaglighed. En anden dimension af udfordringen er at 
motivationen til bevægelse falder meget omkring teenage-alderen.  
 
Kan der være udfordring ift. lærernes ejerskab af undervisningen? De steder hvor det er 
implementeret udtrykker lærerne velvilje og ikke modstand. Indgangsvinklen skal være at 
motorik hjælper indlæring, der vil kunne afspejles i elevernes læring (og i sidste ende 
nationale testresultater). At der skal skabes fys.-jobs er den indirekte dagsorden og ikke 
noget der eksplicit skal adresseres i møderne.  
 
Det er ikke meningen at der skal præsenteres en skræddersyet løsning, det er selve 
idéen og evidensen for at fys. kan flytte noget til fordel for skolen. Hvis skolerne bliver 
meget konkrete ift. hvem der skal besætte stillingen hvornår, bliver svaret at udbuddet 
ikke har været der før, men at der vil komme fysioterapeuter til at dække stillingerne når 
de skabes.  
 
Pædagogiske kompetencer er en del af både fysioterapeut-uddannelsen, og en del af det 
daglige arbejde som fysioterapeut, og derfor kan forslaget ikke afvises pga. fys. 
manglende pædagogiske kompetencer. Men det skal understreges at det er et 
samarbejde med lærerne, hvor lærerne har de primære pædagogiske kompetencer. 
 
Der kunne evt. hentes erfaringer fra friskoler, hvis der findes flere cases der. Friskoler 
har ofte flere muligheder ressourcemæssigt, så derfor kunne det undersøges om 
ordninger med fys. i skolerne kunne findes der. Konkret international privatskole i Aarhus 
fremhæves. 
 
En strategi kunne også være at forsøge at komme til et møde med hele 
(børne/skole)udvalget. 
 
Det pointeres at fys. ind på skoleområdet kan give udfordring ift. at være eneste 
fysioterapeut i et andet fagligt miljø, hvor der ikke er noget fys.-fagligt miljø. Foreningen 
skal hjælpe med at etablere de netværk der så kan skabes, som der efterspørges når de 
nye stillinger opstår. Der findes også eksempler på at der arbejdes delvist i klinik og på 
skolen med de samme motorisk udfordrede børn, hvilket skabte sammenhæng og 
fastholdt det faglige miljø. 
 
Ift. hele indsatsen med at få fysioterapeuter i folkeskolen kan der drages paralleller med 
psykiatrien, hvor det også var et langt sejt træk, men hvor fysioterapien nu har gjort sig 
mere gældende. 
 
Af relevante kommuner nævnes Holstebro ift. uddannelsen, hvor det kunne være 
relevant at få skabt praktikpladser ala de psykomotoriske terapeut-studerende der har 
været i praktik på folkeskoler.  
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Enhedslisten i Aarhus foreslog en fysioterapeut i folkeskolen som 
projektansættelse til budget 2016, men det gik ikke igennem. Næste års budget 
i Aarhus bliver interessant (budget 2017), hvor der sandsynligvis er mulighed for 
ekstramidler pga. valgår. 
 
RB-medlemmer har meldt sig ind ift. påvirkning på børneområdet i 7 fokuskommuner. 
Udvalgsformand markeret med fed, og Næstformand nr. 2 på listen: 
 

Kommune Politiker Ansvarlige 

Aarhus Maria Sloth (Ø) [Formand] ms@byr.aarhus.dk  

Peder Udengaard (A) [Næstformand] pu@byr.aarhus.dk 

Lotte Cederskjold (A) lc@byr.aarhus.dk  

Jan Ravn Christensen (F) jrc@byr.aarhus.dk  

Marc Perera Christensen (C) mpc@aarhus.dk  

Lars Boje Mathiesen (I) lbm@byr.aarhus.dk  

Anne Nygaard (B) an@byr.aarhus.dk  

 

Vita, Stine 

Herning Dorte West (V)  byrdw@herning.dk  

Peter Villadsen (F)  byrpv@herning.dk  

Søren Peder Jensen (V) byrje@herning.dk  

Ulrik Hyldgaard (V) byruh@herning.dk  

Anne Mette Bang Rasmussen (V) byrar@herning.dk  

Lone Nielsen (A) byrln@herning.dk  

Kasper Ravn Fredensborg (R) byrkr@herning.dk  

 

(Maria), Mille  

Skive Ole Priess (A)  olep@skivekommune.dk  

Dorthe Dalsgaard (V)] doda@skivekommune.dk  

Berit Kjølhede (A) berk@skivekommune.dk  

Peter Mousten Vestergård (O) pmou@skivekommune.dk  

Peder Christensen (A) pecr@skivekommune.dk  

Jesper Elbæk (V) jesp@skivekommune.dk  

Peter Hahn (V) hahn@skivekommune.dk  

 

Sanne, Jonas 

Favrskov Isabell Friis Madsen (A)  ifma@favrskov.dk  

Flemming Nørgaard (V)  fln@favrskov.dk  

Malene Kragh Sand (A) mksa@favrskov.dk  

Steen Thomasen (A) stth@favrskov.dk  

Dorte Winther (V) dowi@favrskov.dk  

 

Mille, Louise 

Randers Anders Buhl 
Christensen (V)  anders.buhl-christensen@randers.dk  

Christina Kjærsgaard (V)  christina.kjaersgaard@randers.dk  

Christian Boldsen (V) christian.boldsen@randers.dk  

Mark Pring (V) mark.pring@randers.dk  

Morten Grosbøl (O) morten.grosboel@randers.dk  

Fatma Cetinkaya (A) fatma.cetinkaya@randers.dk  

Michael Mouritsen (A) mikael.firlings.mouritsen@randers.dk  

Charlotte Broman 
Mølbæk (F) 

charlotte.broman.molbaek@randers.dk  

Bjarne Overmark (L)  bjarne.overmark@randers.dk  

 

Sanne, Jonas 

mailto:ms@byr.aarhus.dk
mailto:pu@byr.aarhus.dk
mailto:lc@byr.aarhus.dk
mailto:jrc@byr.aarhus.dk
mailto:mpc@aarhus.dk
mailto:lbm@byr.aarhus.dk
mailto:an@byr.aarhus.dk
mailto:byrdw@herning.dk
mailto:byrpv@herning.dk
mailto:byrje@herning.dk
mailto:byruh@herning.dk
mailto:byrar@herning.dk
mailto:byrln@herning.dk
mailto:byrkr@herning.dk
mailto:olep@skivekommune.dk
mailto:doda@skivekommune.dk
mailto:berk@skivekommune.dk
mailto:pmou@skivekommune.dk
mailto:pecr@skivekommune.dk
mailto:jesp@skivekommune.dk
mailto:hahn@skivekommune.dk
mailto:ifma@favrskov.dk
mailto:fln@favrskov.dk
mailto:mksa@favrskov.dk
mailto:stth@favrskov.dk
mailto:dowi@favrskov.dk
mailto:anders.buhl-christensen@randers.dk
mailto:christina.kjaersgaard@randers.dk
mailto:christian.boldsen@randers.dk
mailto:mark.pring@randers.dk
mailto:morten.grosboel@randers.dk
mailto:fatma.cetinkaya@randers.dk
mailto:mikael.firlings.mouritsen@randers.dk
mailto:charlotte.broman.molbaek@randers.dk
mailto:bjarne.overmark@randers.dk
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Holstebro Torben Gudiksen (B) torben.gudiksen@holstebro.dk  

Jens Kristian Hedegaard 
(V)  jens.kristian.hedegaard@holstebro.dk  

Ali Al Maanaki (A) Ali@holstebro.dk  

Bodil Pedersen (A)  bodil.pedersen@holstebro.dk  

Bibi Mundbjerg (V) bibi.mundbjerg.politiker@holstebro.dk  

Finn Thøgersen (V)    finn.thogersen@holstebro.dk  

Per Albertsen (A) per.albertsen@holstebro.dk  

 

Ruben, 
Sanne 

Silkeborg Søren Kristensen (A) soeren.kristensen@silkeborg.dk  

Svend Thue Damgaard 
(A) SvendThue.Damgaard@silkeborg.dk 

Helga Sandorf Jacobsen 
(V) helga.jacobsen@silkeborg.dk  

Harry E. Madsen (O) HarryElvig.Madsen@silkeborg.dk  

Jørgen Madsen (Ø) Jorgen.Madsen@silkeborg.dk  

Mia Schmidt (C ) MiaS@silkeborg.dk  

 

Louise, Mille 

 
Ny pakke sendes ud med holdningspapirerne og liste over udvalgsformænd. Derudover 
sendes skabelon til ”opfølgning”. Janus sender også sine slides. Alt materiale sendes 
inden for 1 uge. 
 
Der spørges fra bestyrelsen ind til materiale på andre områder – f.eks. fys. i lægepraksis, 
hvor materialet først er ved at blive dannet (efterår/vinter). Udarbejdelsen og udsendelse 
af materiale bliver lettere fremover pga. ansættelse af ny central studentermedarbejder. 
Det fastslås at de andre strategiområder stadig er aktive og arbejdet med disse 
fortsætter, men der prioriteres lidt arbejdsmængde ift. at f.eks. fys. i lægepraksis er ved 
at blive udformet hvordan sådanne stillinger skal se ud. 
 

9)  Kl. 12.05-13.05 
Frokost 
Fotos til hjemmesiden 

 
10) Kl. 13.05-13.20 

Arrangementer i foråret 2016 (O) 
Sagsfremstilling: 
Det foreslås at Sanne og Jonas står for arrangementer fremover, således at der 
sættes kortere tid af på møderne til disse, og input til indhold primært foregår over 
mail? 

 
1. Sanne orienterer om møde d. 19. og 21. januar om funktionelle lidelser. 
2. Medlemmer  har  efterspurgt  Martin  Melby-arrangement  om  ’Nakkeprolaps’,  der 

kan lægges i efterår 2016 som et større arrangement. 
3. Camilla Nymand Johansens oplæg kan muligvis bruges i forår 2016 som et mindre 

arrangement:  
”De svære overbelastningsskader.”  
Sportsfysioterapi af den lidt mere genstridige karakter.  
Fra klassifikation til håndtering af hele forløbet frem mod fuld funktion. 
Senevævsproblemer, hvordan klassificeres de, og hvordan 
behandles de. 

mailto:torben.gudiksen@holstebro.dk
mailto:jens.kristian.hedegaard@holstebro.dk
mailto:Ali@holstebro.dk
mailto:bodil.pedersen@holstebro.dk
mailto:bibi.mundbjerg.politiker@holstebro.dk
mailto:finn.thogersen@holstebro.dk
mailto:per.albertsen@holstebro.dk
mailto:soeren.kristensen@silkeborg.dk
mailto:SvendThue.Damgaard@silkeborg.dk
mailto:helga.jacobsen@silkeborg.dk
mailto:HarryElvig.Madsen@silkeborg.dk
mailto:Jorgen.Madsen@silkeborg.dk
mailto:MiaS@silkeborg.dk
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Blandt de lidt mere genstrige overbelastningsskader er: Løberknæ, anterior 
knee pain, skinnebensbetændelse og svangseneproblemer.  
Hvad ved vi om dem, hvad virker og hvad virker ikke. 
Hvad skal der til for at patienten "heler", hvilke faktorer skal vi have indflydelse 
på. Der bliver også lukket op for snakken om løbesko, løbestil, og hvilken 
indflydelse det kan have på de ovennævnte skader. 
FORM: undervisning via powerpoint, + inddragelse af gruppen (hvis det lader sig gøre i 

forhold til antal). 

Sagsbehandling: 
Forslag til at Sanne og Jonas står for det praktiske omkring arrangementer fremover, men 
hvor indholdet bestemmes på bestyrelsesmøder. Forslaget møder velvilje i bestyrelsen. 
 
Nyt forslag til arrangement er ”Naturens uorden” fra DOXbio med pris 1600 kr.. Vita har 
forslået Øst for Paradis som det ene sted det kunne afholdes. Sanne foreslår at der 
afholdes filmfremvisning 2 steder i regionen: Aarhus og Holstebro. 
 
Der efterspørges en diskussion omkring en overordnet linje hvorudfra der tildeles midler til 
arrangementer. Derudover skal taksterne til honorar skal mere åbent ud til 
regionsbestyrelsen, men måske ikke stå direkte i skemaet til ansøgningen. Jonas finder 
og fremsender dokument til bestyrelsen. 
 
Tildeling af midler diskuteres ift. hvad der budgetteres til medlemsarrangementer kontra 
faglige arrangementer som RB arrangerer.  Sanne mener godt at der kan lægges en linje 
ud for fokusområder for arrangementer, uden at nogle emner helt udelukkes. Når 
retningslinjerne klargøres i arrangementsskema bliver det nemmere for bestyrelsen at 
prioritere medlemsarrangementerne i løbet af året.  
 
Arrangements-skemaet på hjemmesiden revideres og medtages til december-mødet. 
 
Oplæg af Dorthe Birkmose om ”forråelse i sundhedsprofessionerne” kunne være et 
anderledes en relevant udfordring for medlemmerne. Sanne byder også ind med oplæg 
fra reg. Hovedstaden om udstråling/”sur-stråling”. 
 
Martin Melbye arrangementer kunne evt. sendes videre til dem der efterspørger. 
Oplægsholder (forsker) på skulderarrangement var fængende og kan skrives på som evt. 
næste GF. 
 
Jonas fremstiller et dokument med et overblik over hvilke arrangementer der har fået 
tildelt midler, hvor mange og hvad de er brugt til. 

 
11) Kl. 13.20-13.50 

Budgetopfølgning 2. kvartal (O) 
Sagsfremstilling: 
Jonas orienterer ud fra Bilag 2 og Bilag 3 om foreløbig opfølgning på budgettet, og 
redegør for forløbet med budgetlægning for 2016. 

 
Sagsbehandling: 
Opfølgningen blev kort gennemgået. Budget for 2016 medbringes til decembermødet 
mhp. diskussion af bl.a. midler til medlemsarrangmenter. 

 
12) Kl. 13.50-14.25 

Fusion af hovedorganisation drøftes inden FTF-kongressen i november (D) 

 
Sagsfremstilling: 
Agnes (delegeret) orienterer om processen omkring fusion af hovedorganisation, 
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mulige konsekvenser og hvilke argumenter der ligger bag. Læs indstillingen til 
kongressen i første 
udkast bilag 3 og 2. udkast bilag 4. 

 
Hovedbestyrelsen har d. 21. oktober vedtaget en beslutning om Danske 
Fysioterapeuters holdning til en sammensmeltning af FTF og LO. 

 
Sagsbehandling: 
FTF-kongressen skal tage stilling til en ny indstilling (bilag 5). LO har sagt ja. 2 års 
samarbejde, især ift. uddannelsespolitik, skal vedtages. Disse 2 år skal være 
forebyggende/opbyggende til en egentlig fusion, hvor der kan forberedes undervejs. 
 
Der er ikke meget sundhedspolitik i oplægget til fusionen, hvilket Tina Lambrecht også vil 
påpege. Dagpengeforhandlingerne har nu været startpunktet, hvilket ikke er lovende. 
Der er mulighed for at skabe større momentum i EU-systemet, når en samlet forening 
repræsenterer flere arbejdstagere. 
 
På HB er det diskuteret om det er i foreningens interesse at der forekommer en fusion. 
Det er det ikke nødvendigvis, som et lille forbund, der bliver relativt mindre, når 
hovedorganisationen bliver større. Eksempelvis er der allerede i dag lokale FTF-formænd 
der i nogen grad har en LO-dagsorden. Større hovedorganisation kan også skabe 
problemer for fagbevægelsen bredt set, hvis der er ambitioner om at aktivere 
medlemmerne, hvilket lettest sker ved at være nærværende og tæt på medlemmerne. 
Dog kan større organisation evt. føre til mere monofaglig organisering/forgrening 
nedenunder. 
 
Da fusionen med stor sandsynlighed kommer til at ske, er det pragmatisk kloge derfor at 
begynde at forberede Danske Fysioterapeuters indflydelse i den nye organisering. Der 
arbejdes på at få et medlem af forretningsudvalget.  
Ergoterapeutforening har stillet forslag til at der kigges på FTF’s organisering. 
 
Agnes vil til FTF-kongressen også bringe dagpengeaftalen på banen, både ift. den 
konkrete aftale, og fagbevægelsens udtalelser omkring vurderingen af hvor god den. Tina 
Lambrecht har kritiseret dagpengereformen på hjemmesiden. 
 

13) Kl. 14.25-14.40 
Orientering fra formanden (O) 

 
Sagsfremstilling: 
Deling af artikler til arbejdsgrupperne via facebookgruppen. 
 
Sagsbehandling: 
Facebook-gruppen kan komme mere i spil både ift. udsendelse af links og rundsending af 
f.eks. medlemsarrangement-ansøgninger osv..  
Notat omkring vederlagsfri fys. ifbm. budgetforhandlinger i Aarhus indeholdt 
problematiske elementer omkring at presse praktiserende læger til at henvise mindre, 
samt fysioterapeuter til at lave færre undtagelses-redegørelser. Ifbm. 
budgetforhandlingerne blev dette klargjort af Sanne overfor repræsentanterne for 
partierne og administrationen gennem en skrivelse. Samtidigt fremlagde Enhedslistens 
medlem i Social- og Sundhedsudvalget samme retningslinjer ift. hvad der er lovlig og 
ulovlig praksis (som notatet bl.a. lagde op til). 
 
Sanne skal til møde i uddannelsesbestyrelsen onsdag. De kommunale budgetter fylder 
mest lige nu. Praksisplan skal snart godkendes. Lemvig Kommune har lavet 
stikprøveundersøgelse ift. vederlagsfri fys., hvor der generaliseres. 
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Foreningens udtalelser omkring ventetid på genoptræning skaber modstand 
blandt de kommunale fysioterapeuter, selvom det jo i virkeligheden ikke er en 
kritik af den enkelte fys., men netop at der er et ressourceproblem, hvor der er for 
få terapeuter. 
 
 

 
14) Kl. 14.40-14.55 

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:                                                        
Dansk fysioterapeut prøver at få en fysioterapeut-uddannelse op at stå i Sierra 
Leone. Hun søgte HB om 35 000 kr., der blev bevilliget. HB bevilliger normalt 
ikke penge på den måde, men pga. medlemskab af verdensorganisation for 
fysioterapeuter giver det mening at støtte netop dette. Uddannelsen skabes 
sammen med organisation, og både økonomi og forløb samles op og evalueres 
løbende. 

 
15) Kl. 14.55-15.10 

Formidling (D) 

 
Sagsfremstilling: 

 

 
Sagsbehandling:                                                        
Planen er at der skal mere gang i det regionale hjemmesider, bl.a. med nyheder 
efter alle møder og med link til referater. 
Fysioterapeuter i andre stillinger: Kent. 

 

16) Kl. 15.10-15.25 
Eventuelt (O) 

 
Sagsfremstilling: 

 

 
Sagsbehandling:                                                        
Studerende i bestyrelsen som observatører: Jonas har kontakt til formænd i 
rådene på skolerne, hvor de selv afgør typen af udpegning.  
 

Punkter til kommende møder 

Tema: Hverdagsrehabilitering med oplæg fra rehabiliteringskonferencen  

Diskussion af frivillighed over for fagpersonale i løsn. af velfærdsydelser. 

Studerende i bestyrelsen. 

Budget – afsætte midler til medlemsarrangmenter. 

Grupperne afrapporterer. 

 


