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Dagsorden til møde: Dato for møde: 

Regionsbestyrelsesmøde 22. marts 2017 

For referat: Mathias Nielsen  

 

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

Afbud: Kirsten Ægidius og Henrik Lauridsen 

Sted: Ågade 18, 7800 Skive 
 
 Kl.   9.30-10.15 Punkt 2  
 Kl. 10.15-11.45  Punkt 3 
 Kl. 11.45-12.45 Frokost (4) 

Kl. 12.45-13.30 Punkt 5 
Kl. 13.30-14.00 Punkt 6 
Kl. 14.00-14.15 Pause (7) 
Kl. 14.15-14.45 Punkt 8 
Kl. 14.45-16.00  Punkt 9-12 

 
   

 

Forklaring af forkortelser: 

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

1) Kl. 9.30-9.35 
Valg af ordstyrer (B) 
 
Sagsfremstilling:  
Der vælges en ordstyrer til dagens møde.   
 
Axel bydes velkommen i bestyrelsen.  
 
Sagsbehandling:  
 

2) Kl. 09.35-10:15 (D) (B) 
Gennemgang af regnskab 2016 samt budgetfremstilling 2017. 
 
Sagsfremstilling:  
 
 Gennemgang af regnskab 2016 og budget 2017.  
 Danske Fysioterapeuter Region Midtjylland har i 2016 overskredet budgettet med 
 61.488 kr. og det har konsekvenser for budgetlægning 2017. Formanden og 
 regionssekretæren har udarbejdet to modeller, hvor bestyrelsen skal vælge den ene 
 på mødet.  
  
Se bilag 1-6 
 
Bilag 1: Regionstilskud 
Bilag 2: Forventet udgifter 2017 
Bilag 3: Model 1 
Bilag 4: Model 2 
Bilag 5: Budget GF  
Bilag 6: Udgifterne i lagkagemodel 

  
Sagsbehandling: 
 
 Regions bestyrelsen er blevet orienteret om merforbruget i Region Midtjylland for 

2016, og regnskabet er gennemgået på bestyrelsesmødet. Merforbruget i 2016 ligger 
primært ved medlemsaktiviteterne, hvilket fremadrettet følges  

 nøje af formanden og studentermedhjælperen.  
 
 Trods merforbruget understreger formanden et ønske om, at Region Midtjylland 

fortsætter med at arrangere faglige arrangementer for regionens medlemmer, da 
dette bidrager til rekruttering af nye medlemmer.  

 
 Regions bestyrelsen er forinden mødet blevet informeret om mulige 

besparelsesscenarier.  
Det er besluttet, at der skal handles på merforbruget fra 2016, hvilket indebærer en 
reducering i antallet af bestyrelsesmøder. Bestyrelsen har besluttet, at der i 2017 
afholdes 6 møder i stedet for 7.  
Bestyrelsen ønsker, at budgetoverskridelsen tages videre til HB, som opfordres til at 
handle på problemstillingen.  
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 Det skal understreges, at regionerne samlet har overskud i 
budgettet.   

 
 Bestyrelsen ønsker, at der fremadrettet foretages kvartals 

budgetopfølgning, så bestyrelsen har mulighed for at følge budgetudviklingen.  
 
 Afslutningsvis fremsættes det, at der er kommet nye takster for tabt 

arbejdsfortjeneste i 2017, hvilket medfører øget udgifter til bestyrelsesmøderne.  
 

3) Kl. 10:15-11:45 
Generalforsamling 2017 (D) 
 

Sagsfremstilling: 
 
Gruppearbejde omkring den mundtlige beretning (60 minutter) 
Øve mundtlig beretning (30 minutter) 
  
Sagsbehandling: 
 

Bestyrelsen er blevet orienteret om tidsrammen for GF, som det fremgår nedenfor:  
 
Tidsrammen for GF:  
18:30-20:00. 

- Beretning, regnskab samt budget  

- Tina Lambrechts, formand for Danske Fysioterapeuter, fortæller grundfortællingen. 

(Forventet tidsramme 30-40 minutter inkl. spørgsmål) 

- Valg til GF. 
 
20:00-21:00:  

- Stand-up ved Geo 
 
Bestyrelsen er blevet orienteret om arbejdsområderne til den mundtlige beretning, hvilket 
indebærer: 

- Fysioterapeuter i skoleskolen 
- Fysioterapeuter i lægepraksis  

- Arbejdsgiverforeningen  

- OK18 for det offentlige område  

- Arbejdsmiljøundersøgelse  

 
Bestyrelsen arbejdede videre med den mundtlige beretning i arbejdsgrupperne og 
præsenterede efterfølgende deres arbejde for resten af bestyrelsen.  
 

4) Kl. 11:45-12:45  
Frokostpause  

 
 

5) Kl. 12:45-13:30 
Generalforsamling 2017 (D)  
 

Sagsfremstilling: 
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Punktet indeholder følgende angående generalforsamlingen 2017: 
 
- Der ønskes en endelig tilkendegivelse af bestyrelsens medlemmer, som 
genopstiller.  
 
- På valg er dem, der er valgt på generalforsamlingen: Mille, Maria, Ruben, Agnes, Kirsten, 
Stefan, Vita, Stine, Carsten (suppleant) og Randi (suppleant).  
 
Henrik er valgt af og blandt privat praktiserende SU medlemmer i Region Midtjylland. Pia og 
Axel er valgt af og blandt tillidsrepræsentanterne i Region Midtjylland. Sanne er valgt ved 
urafstemning i Region Midtjylland blandt stemmeberettigede medlemmer af Danske 
Fysioterapeuter. Ingen af disse skal derfor vælges på GF.  
 
- Status på tilmeldinger og info angående materialerne fra sekretariatet. (ca. 45) 
 
- Skriftlig beretning.   
 
 
Sagsbehandling: 
 
Praktisk information:  
 
Navneskilte m.m.: 
De deltagende medlemmer til GF modtager ved indskrivning en kuvert indeholdende 
navneskilte og stemmeseddel.  
 
Der opsættes navneskilte på regionsbestyrelsens borde.  
 
Bordopstilling: 
Bestyrelsen bakker op om, at der laves en skrå bordopstilling. Ruben sender en kopi af 
forslaget til studentermedhjælperen, som undersøger mulighederne.  
 
Plakater m.m. 
Til GF laves en roll-up, som medbringes til Herning. Derudover har sekretariatet sørget for A3 
plakater med grundfortællingen, som kan hænges op til GF og andre arrangementer.  
 
Skriftlig beretning:  
Bestyrelsen er blevet orienteret om, at beretningen ikke trykkes på skrift. Det forslås dog, at 
beretningen sendes ud i sundhedskartellet. Derudover sørger formanden for et link til 
beretningen på Region Midtjyllands Facebook side.  
Endvidere sendes beretningen ud til de deltagende medlemmer, når den endelige 
tilmeldingsliste er klar.   
 
Dirigent: 
Der er endnu ikke fundet en dirigent til GF, men bestyrelsen opfordres til at undersøge 
muligheder for dirigent kandidater i bestyrelsens netværk i Herning eller omegn.  
 
Fotograf: 
Det er besluttet af bestyrelsen, at der ikke lejes en fotograf til GF. Ruben tager sit kamera 
med, og der gives besked til Micheal om forestående.  
 
Genopstiller: 
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Følgende bestyrelsesmedlemmer har tilkendegivet at stille op til RB:  
Stine, Vita, Carsten, Stefan, Agnes og Mille (suppleant) 
 
Kandidaterne opfordres til at forberede et kort oplæg i tilfælde af kampvalg. 
 
Sanne undersøger muligheden for at indhente en studerende som bestyrelsesmedlem. 
Bestyrelsen er orienteret herom.  
 
 

6) Kl. 13.30-14.00 (D)  
OK18  
 

Sagsfremstilling:  
 
Formanden informerer kort om, hvilke tiltag der er foretaget centralt ved Danske 
Fysioterapeuter, samt hvilke arbejdspladser der er udvalgt i Region Midtjylland til besøg. 
Desuden ønskes der erfaringsudveksling fra bestyrelsesmedlemmer angående indsamlingen 
af OK krav.  
  
Sagsbehandling: 
 
Offentlige overenskomst 
 
Bestyrelsen orienteres om opstart OK18. I Region Midtjylland startes der op med 
arbejdsplads besøg sidst i april og midt i maj ved henholdsvis Hammel Neurocenter, Herning 
Sygehus og Skive Kommune. Disse besøg er optakt til selve kravs-indsamlingen, der foregår 
i efteråret 2017. Den 9. Juni afholdes kick-off konference for TR og FTR for alle i 
sundhedskartellet. Konferencen afholdes i Odense. Om formiddagen vil alle være samlet, 
mens det er muligt for foreningerne at trække sig tilbage om eftermiddagen.  
 
Sekretariatet er i gang med planlægningen af kravs-insamling, hvor Helge står for 
planlægningen med arbejdspladserne og TR. Medlemmerne har mulighed for at skrive til 
Helge ved mulige spørgsmål.  
 
Bestyrelsen fremsætter en mulighed for at sekretariatet udsender et inspirationskatalog 
angående mulige krav, og hvad et krav kan indeholde.  Medlemmerne skal dog fortsat 
indsende deres krav til TR på arbejdspladsen.  
Bestyrelsen imødekommer forslaget om inspirationskataloget, dog understreges det, at 
kataloget ikke må indeholde tematisering, men at det skal udarbejdes på baggrund af 
eksempler.  
 
Det indstilles, at Nikolai får besked om muligheden for at udarbejde et let forståeligt 
inspirationskatalog til medlemmer, som ikke kender den danske model og 
overenskomstforhandlingerne. TR understreger en vigtighed i, at inspirationskataloget ikke 
kun indeholder løn krav, men også andre muligheder for krav i overenskomsten. Det forslås, 
at udarbejdelsen diskuteres i samarbejde med formandsgruppen.  
 
TR kick-off foreligger d. 9. juni, hvorefter TR arbejder med indsamlingen af krav fra 
medlemmerne.  
  
Arbejdsvilkår  
 
I bestyrelsen drøftes fysioterapeuternes arbejdsvilkår i den offentlige sektor. I drøftelsen 
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adviseres det, at fysioterapeuternes kerneopgaver og –områder udfordres 
som følge af blandt andet et effektiviseringsfokus i den offentlige sektor.  
Bestyrelsen bliver orienteret om, at der til AMIR’s (Arbejdsmiljø-
repræsentanter) årskonference bliver fremsat forhold, som udfordrer 
fysioterapeuternes kerneopgaver og -områder.  
Formanden fremsætter, at det er vigtigt, at fysioterapeuter skal være fleksible på 
arbejdsmarkedet, men at det samtidig er vigtigt at beskytte fagligheden. Spørgsmålet ligger i, 
hvornår fysioterapeuter er fleksible nok. Det anses for at være en hårfin grænse i forhold til, 
hvad der sker i virkeligheden i forhold til, hvad skal der forelægges politikkerne.  
 

 
7) Kl. 14:00-14:15 

Pause  
 
 

8) Kl. 14:15-14:45 (D) 
Kommunal- og regionsvalg 2017 

 
Sagsfremstilling:  
 
Bestyrelsen starter den indledende snak om kommunal og regionsvalget 2017.  
- Hvad gør Danske Fysioterapeuter centralt for at sætte en dagsorden? 
- Hvad gør Danske Fysioterapeuter i regionerne? 
- Er der bestyrelsesmedlemmer, som ønsker at deltage i valgdebatter? Og hvad har de evt. 
tænkt sig at bidrage med i debatten? Dette kan både angå private/lokale eller 
sundhedspolitiske sager.   

 
Sagsbehandling: 
 
Danske Fysioterapeuter, sekretariatets arbejde: 
 
Bestyrelsen orienteres om sekretariatets arbejde forinden regions- og kommunalvalget 2017. 
Det er besluttet ved Danske Fysioterapeuter, at der frem mod valget 2017 udsendes 
materiale, herunder strategiplanen for Danske Fysioterapeuter, til de politiske partier med 
henblik på at påvirke den politiske dagsorden. Regionsformændene bliver afsendere på 
materialet til de regionale og kommunale vælgerforeninger.  
 
Danske Fysioterapeuter har valgt følgende emner, som vil få særlig fokus i arbejdet imod 
valget i 2017: 

- Ventetider til genoptræning: Efter sommerferien sættes der øget fokus på borgernes 

ventetiderne til genoptræning.  

- Beskæftigelse: Danske Fysioterapeuter har planer om at udarbejde en historie om 

stagnationen i ansættelsen af fysioterapeuter på regionalt og kommunalt niveau. Hertil 

foretages der udregninger, som fremstiller, hvad det vil koste kommunerne ikke at have fokus 

beskæftigelsesmulighederne for fysioterapeuter.  
 
 
Danske Fysioterapeuter, regionernes arbejde: 
 
Bestyrelsen opfordres til at deltage og prioritere DRO’s (Det Regionale Organisation Råd) 
vælgermøde i Silkeborg, hvilket kan give mulighed for at sætte fysioterapeut faget på 
dagsordenen. 
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Vælgermødet er åben for borgere og medlemmer af organisationerne. 
DRO søger for at sende invitationer til partierne på regionsrådsniveau.  
 
Formanden orienterer RB om datoen, når denne er fastlagt.  
 
Hvordan klæder vi vores medlemmer bedre på? 
 
Det forslås, at der på hjemmesiden laves en inspirationsside, hvor medlemmerne kan få 
hjælp og inspiration til, hvordan man klædes på til de kommende borgermøder.  
 

 

9) Kl. 14.45-15.15 
Orientering ved HB (O) 
 
Sagsfremstilling:  
 
Regionsbestyrelsens HB-medlemmer orienterer bestyrelsen om HB’s forestående arbejde. 
Bestyrelsen orienteres om arbejdet med Danske Fysioterapeuters arbejde med 
arbejdsgiverforeningen, OK18 samt Danske Fysioterapeuters nyeste tiltag.  
 

 
Sagsbehandling: 
 
Arbejdsgiverforeninger:  
Arbejdet med arbejdsgiverforeningen er foreløbigt i gang. Det har dog vist sig at være en 
kompleks sag, hvorfor beslutningen er blevet udskudt.  
 
OK18: 
Nikolaj arbejder på at kvalificere OK18.  
 
Nyeste tiltag:  
 
Støtte til velgørenhed: 
 
Det er ved HB blevet vedtaget, at Danske Fysioterapeuter fremadrettet skal støtte 
velgørenhed. Der arbejdes i øjeblikket på en model for, hvordan denne støtte skal 
forekomme.  
 
Danske Fysioterapeuter har bevilliget et engangsløb på 9.000 kr. til Hus Forbi. Bevillingen er 
foretaget med udgangspunkt i et aspekt af ulighed i sundhed, differentieret 
sundhedsindsatser og lige adgang til sundhedsydelser og rehabilitering.  
Modellen for de fremtidige bevillinger vil bære præg af det fysioterapeutiske fag.  
 
Branding: 
 
Danske Fysioterapeuter arbejder på en ny branding indsats, som bygger videre på den gode 
fortælling. Der vil løbende ske ændringer på hjemmesiden i fht. artikler m.m.  
 
 
Autorisation: 
Bestyrelsen orienteres om fysioterapeuters autorisation og Sundhedsstyrelsens (SST) 
foreliggende undersøgelser.  
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I 2017 vil SST øge fokusset på kontrol af patientjournalføringen samt 
kvalitetsjusteringer i de kliniske praksisser. Danske Fysioterapeuter arbejder 
med på sidelinjen, og det forventes, at der foretages nedslagspunkter som fx 
kvaliteten i journalføring. Nedslagspunkterne indebærer en rating og 
kategorisering indtil, at der forekommer frem-drift  i nedslagspunktet. 
Undersøgelsen vil ske for fysioterapeuter med og uden ydrenumre.  
 
Det understreges i drøftelsen af punktet, at der i højere grad skal være fokus orientering og 
information til medlemmerne om autorisationsloven, da det er den enkelte fysioterapeut, som 
er ansvarlig for sin egen autorisation.  
 
I forhold til EPJ er der også dokumentationskrav, selvom den offentlige sektor har fokus på 
for meget dokumentation. Det understreges, at det er i mod autorisationsloven, hvis man 
undlader at føre journal. 
 
Danske Fysioterapeuters etiske råd arbejder med afdækning af, hvad autorisationsloven 
indeholder, da der på arbejdspladserne er forvirring om fagforeningens-, juraens og TR’s 
udmeldinger.  
 

  
10) Kl. 15.15-15.30 

Orientering fra formanden (O) 
 

Sagsfremstilling:  
 
Bestyrelsen orienteres om DRO’s kommende generalforsamling, arbejdet med Danske 
Fysioterapeuters 100 års jubilæum samt den forestående førstesemester- og 
arbejdsmarkedsorientering.  
  
Sagsbehandling:  
 
Generalforsamling v. DRO: 
 
DRO afholder d. 6 april generalforsamling på Centralværkstedet i Aarhus. Forinden DRO’s 
generalforsamling forekommer der events med fokus på temaet: Hensyn til krav om 2% 
effektiviseringskrav på hospitalerne.  
 
DRO’s event starter kl. 8, hvor Danske Fysioterapeuter deltager. Selve generalforsamlingen 
starter kl. 9:30.  
 
 
100 års jubilæum, status:  
Regionsformændene har besluttet, at der skal forekomme events/tiltag fra centralt hold, som 
indeholder præsensation af regionerne. Sekretariatet afholder oplæg og event, som betales 
centralt. 
 
Regionerne har anmodet om 50.000 kr. med eget bidrag på 50.000 kr. til afholdelse af events 
m.m. 
 
Førstesemester- og arbejdsmarkedsorientering: 
Sanne undersøger muligheden for at finde 3 dimitterende kandidater på Aarhus skolen, som 
har mulighed for at deltage i bestyrelsesmødet d. 26 juni. Fokus vil være de dimitterendes 
ønsker, og hvilke forventninger de har til Danske Fysioterapeuter.  
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11) Kl. 15.30-15.45 

Orientering fra bestyrelsen (O) 
 

Sagsfremstilling:  
  
Sagsbehandling: 
 
Psykiatriplanen drøftes i bestyrelsen med fokus på problemstillingen angående 
genoptræningsplanerne. Problemet der foreligger med de psykiatriske genoptræningsplaner 
er, at de ikke bliver brugt i praksis. Spørgsmålet er, hvordan kommunen kan blive gearet til at 
løfte opgaven, da det er indskrevet i loven, at der skal forelægge en psykiatrisk 
genoptræningsplan. Kommunerne modtager dog ikke planerne som planlagt, hvorfor de ikke 
har mulighed for og incitament til at løfte opgaverne.  
 
Bestyrelsen fremsætter et ønske om, at der fremadrettet sættes fokus på at borgerne med 
psykiatriske genioptræningsplaner har ret til genoptræning. Det ses gerne, at der centralt 
arbejdes med denne fokus. 
Første step i udviklingen vil dog være en øget beskæftigelse i psykiatrien. 
 
 

 
12) Kl. 15.45-16.00 

Formidling (D)  
 

Sagsfremstilling:  
 
Sagsbehandling: 
 
Generalforsamling  
 
Indledende drøftelse på OK18 og kravindsamlingsmøder  
 
Hvordan vi kan agere i Regionalt og Kommunale valg.  
   
 

13) Kl. 16.00-16.15 
Eventuelt (O) 

 
Sagsfremstilling:   
 
Sagsbehandling:  

   
  
Punkter til kommende møder: 
 

- 26 juni:  
Sanne finder nogle dimittender til gensidig orientering  
 
OK-18 
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- 14 august:  
Mulighed for at indhente en politikker ang. Psykiatri. Mulighed for at 
invitere to politikkere ind og skabe dynamik?   

 
 


