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Regionen er skabt af følgende amter: 
Ribe, Sønderjylland, Fyn, dele af Vejle 
amt bestående at de tidliger kommuner: 
Børkop, Egtved, Fredericia, Give, Jel-
ling, Kolding, Lunderskov, Vamdrup.
Regionen udgør 12.191 km2 og strækker 
sig fra Vesterhavet til Storebælt fra den 
nationale grænse i syd til den Regionale 
grænse til Region Midtjylland i nord.

1.186 mill. indbyggere bebor de 22 

Beretningen 2006
2006 har været et ganske særligt år. Det 
har været året, hvor Danmark har under-
gået grundlæggende forandringer som 
følge af strukturreformen.

Og det skete på dagen den 1. januar 
2007:

Den store strukturreform trådte en-
delig i kraft. Vi kan herefter tale om det 
gamle Danmark med 15 amter og 222 

kommuner og det nye Regionaliserede 
land med bare 5 Regioner og 98 kom-
muner.   

Danmark er delt op i store enheder, 
som skal gøre landet mindre hvad angår 
mere nærhed og større helhed. 

I Danske Fysioterapeuter har vi i det 
forløbne år arbejdet med at realisere 
den nye struktur i foreningen, som blev 

besluttet på repræsentantskabet 2004. 
Foreningen er nu opdelt i 5 Regioner alle 
med en fuldtids Regionsformand i spid-
sen. Det betyder, at vi fra dag 1 matcher 
det nye Danmarkskort, og er i stand til at 
spille en rolle i Regionens og kommuner-
nes sundhedspolitik.

kommuner som Regionen består af.
Regionens hovedsæde / Regions-

huset ligger i Vejle og  Regionen sty-
res af Regionsrådsformand Carl Holst 
(V) sammen med Regionsrådet på 41 
medlemmer.

Budgettet for 2007 er på 19 mia. kr.
Der er 20.600 ansatte i Regionen, 

heraf 1.773 fysioterapeuter. Vi arbejder 
på Regionens hospitaler, sygehuse og 

institutioner, de kommunale tilbud. og 
klinikker for fysioterpi. 

Kommunerne Skal i fremtiden løfte 
flere og nye opgaver med fysioterapeu-
ters medvirken: Genoptræning, fore-
byggelse og sundhedsfremme. Hertil 
kommer vedligeholdelsestræning. 

Regionen skal forestå specialisere-
deret genoptræning.

Region Syddanmark

Fyn og øerne med 10 kommuner Sydjylland med 8 kommuner Sønderjylland med 4 kommuner

Aabenraa
Sønderborg
Haderslev
Tønder

Odense  Svendborg
Nordfyn  Nyborg
Middelfart  Kerteminde
Assens  Langeland
Fåborg-Midtfyn  Ærø

Vejle  Vejen
Billund  Varde
Fredericia  Esbjerg
Kolding  Fanø

Formand Charlotte Christie Fleischer Danske fysioterapeuter

Menige medlemmer

Mette Bruun 
Pia Bruus
Inge Nordheim
Marianne Skole Sørensen
Esther Skovhus
Jette Rask

Kolding Kommune
Tønder Sygehus
Praktiserende, Vejle 
Børnefysioterapeut, Vejen
Fysioterapeutuddannelsen, CVU-Vest
Esbjerg Kommune

Arrangements ansvarlig Marianne Schultz Praktiserende, Vejle

Tillidsrepræsentanter
Erik Bjernemose
Kirsten Thoke

Odense Kommune
Odense Universitetshospital

Kontaktperson for de praktiserende Per Friis Madsen Praktiserende, Middelfart

Studenterrepræsentant Lars Brøndum CVU, Esbjerg

Suppleanter
Helle Bruun
Dorthe Jensen

Esbjerg Kommune
Region Syd

Delegerede på Repræsentantskabet 2006
Charlotte Christie Fleischer, Inge Nordheim, Erik Bjernemose, Mette Bruun
Per Friis, Marianne Schultz, Esther Skovhus, Kirsten Thoke

Jette Lebahn er trådt ud af bestyrelsen som TR repræsentant 1. september 2006
Erik Bjernemose er I stedet for Jette Lebahn trådt ind i bestyrelsen som TR, valgt af Regionens tillidsrepræsentanter. 
Han blev ved Regionsgeneral forsamlingen 2006 valgt ind som menigt medlem for en 2 årig periode. Der er således 1 vakant plads frem til 
2008 som bliver beklædt af Jette Rask.

Præsentation af Regionsbestyrelsen

Som det fremgår er bestyrelsen bredt sammensat hvad angår arbejdsområder og geografisk tilhørsforhold. Begge køn er repræ-
senteret med en god aldersspredning. Der er en vifte af forskellige interesser og erfaringer i gruppen, i forhold til såvel det faglige 
som det politiske og organisatoriske gebet.
Vi er således et godt hold med mange og mangeartede ressourcer.
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Bestyrelsen har i årets løb afholdt 6 mø-
der heraf 2 heldagssceancer.

Vi har deltaget i en 2 dags Regions-
bestyrelseskonference som kick off til 
vores politiske arbejde.
Bestyrelsen deltog med 7 repræsentanter 
i Repræsentantskabsmødet 2006 over 
2 dage, hvor Danske Fysioterapeuters 
overordnede politikker besluttes, hvoref-
ter vi skal udmønte disse i Regionen.

Det har været et omfattende arbejde 
at skabe det administrative og organi-
satoriske fundament for bestyrelsens 
arbejde. 

Vi har udarbejdet forretningsorden, 

Regionsbestyrelsens arbejde i 2006
som fungerer som ramme for vores be-
styrelses arbejde og lavet budget som 
økonomisk rettesnor for årets mulige ak-
tiviteter. 

Vi har skullet lære hinanden at kende 
og finde ud af hvilke ressourcer, vi hver 
især har at byde ind med i samarbejdet. 

De tillidsvalgte medlemmer i besty-
relsen har trukket et meget stort læs og 
udført et flot og frugtbart stykke arbejde.

Efter en lidt brydefuld start er der ved 
at være styr på afholdelse af medlems-
aktiviter, som vi håber bliver tilløbsstyk-
ker i det nye år.

Synlighed
Regionsbestyrelsen og Regionsforman-
den er sat i verden for at påvirke sund-
hedspolitikken i Region og kommuner.
Hertil kræves at vi er synlige og bliver 
lyttet til. 

Vi har skabt synlighed ved at opsøge 
og præsenterer os for relevante perso-
ner på konferencer, møder og temada-
ge. At gøre os til  kendte ansigter og så 
de første frø til samarbejde og netværk. 

Synligheden har også udmøntet sig i 
høringssvar til flere kommuner, to inter-
views i pressen, samt et enkelt læser-
brev i avisen plus to indslag i radioen.

Regionsformandens indsatsområder
Som Regionsformand er det mig, der 
er den synlige frontfigur og som sådan 
ansigtet udadtil.  

Jeg skal være Danske Fysioterapeu-
ters og medlemmernes repræsentant i 
Regionen og overfor kommunerne.

Det min opgave at være Regionsbe-
styrelsens formand.

Regionsformanden er født medlem 
af Danske Fysioterapeuters Hovedbe-
styrelse og jeg er således indtrådt i HB 
efter Repræsentantskabsmødet i no-
vember 2006. Det kan vise sig at være 
en kolossal fordel, når vejen fra beslut-
ning til handling bliver kortest mulig.

En plads i Repræsentantskabet sik-
rer også Regionsformandens indflydel-
se på Danske Fysioterapeuters overord-
nede politikker.

Gennem året har jeg deltaget i 
mange møder med sundhedspolitisk 
dagsorden med såvel politikere som 
embedsfolk i Region og i kommuner. 
Danske Fysioterapeuters inspirations-
katalog og Fysioterapeuten nr. 10 / maj 
/2006 har fungeret fint som oplæg til el-
ler opfølgning af disse møder. 

Jeg prioriterer at deltage i Regionens 
TR møder, hvor jeg får en masse nyttig 
information og det er brugbart for mig 

at have et godt netværk med de mange 
tillidsrepræsentaner.

Regionsformanden er observatør i 
SU, og er dermed i tæt kontakt med de 
praktiserende fysioterapeuter i Regio-
nen. Herudover har jeg haft et frugtbart 
samarbejde med flere praktiserende 
vedrørende aftaler om fælles kontakt til 
kommunerne.
Som Regionsformand har jeg bidraget 
til, at der er blevet etableret et fagligt 
terapeutråd, der skal rådgive Regio-
nen Syddanmark i alle spørgsmål, der 
vedrørerer ergoterapi og fysioterapi.

Samarbejde med andre organisationer 
Danske Fysioterapeuters samarbejde 
med de øvrige organisationer i Sund-
hedskartellet daterer sig længe før 
nogen tænkte på Regionalisering i 
Danmark. Derfor har indsatsen i det 
forgangne år haft fokus på udvikling 
af Sundhedskartellets sammenhængs  
og – gennemslagskraft i Region og 
kommune.

Jeg er valgt som personlig  supple-
ant til FTF Regionsbestyrelse. FTF er en 
organisation, der bliver hørt, idet den re-
præsenterer en meget stor gruppe med-
lemmer, herunder alle i Sundhedskartel-
let, lærerne og pædagogerne i Region 
og kommuner.

Samarbejdet i FTF–K. fungerer godt 
og vi kan samles om mange politiske og 

organisatoriske sager i kommunerne og 
tale i kor.  

Danske Fysioterapeuter er i efteråret 
2006 gået i samarbejde med i DSA 
(Danske Sundhedsorganisationers Ar-
bejdsløshedskasse). En moderne aktiv 
og kreativ A kasse, som vi allerede har 
god kontakt med. Jeg sidder i delege-
ret forsamlingen i DSA i den kommende 
valgperiode. 

Fysioterapeutuddannelsenen på CVU 
Lillebælt har peget på mig som formand 
for Uddannelsesrådet. En spændende 
post netop nu, hvor vi står overfor vidtgå-
ende reformer på uddannelsesområdet.

Jeg deltager i Dialogforum Lillebælt, 
et uformelt samlingssted hvor organisa-
tionerne der repræsenterer de forskellige 

sundheds– og pædagogiske uddan-
nelser CVU Lillebælt mødes. Vi drøfter 
uddannelses spørgsmål og fælles inte-
resser.
Sundhedsorganisationerne i Regionen 
har etableret et godt samarbejde med 
Efter – videreudannelses afdelingen på 
CVU Lillebælt. Vi kan gensidigt inspirere 
hinanden til udvikling af de sundheds 
faglige uddannelses tilbud.

I skrivende stund er der gang i ud-
pegning til de kommunale MED – udvalg, 
hvor vi og de andre sundhedsorganisa-
tioner skal sikre os pladser og dermed 
indflydelse på de kommunale politikker. 
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Praksissektoren i Region Syddanmark 
v/ Per Friis Madsen 
Kontaktpersonernes repræsentant i 
Regionsbestyrelsen

Kontaktpersoner fra Vejle, Sønderjylland, 
Ribe og Fyns amter har i de sidste må-
neder arbejdet på at være bedst mulig 
forberedt på Regionen. Sammen med 
nogle af Syddanmarks nye politikere 

samt Regionens forvaltning på området 
har vi afholdt en del møder, hvor dette 
arbejde er startet.

Selvom alle praktiserende i Danmark 
arbejder efter de samme landsoverens-
komster, har det decentrale amtlige ni-
veau muliggjort, at området er forvaltet 
forskelligt fra amt til amt.

Forskellige forvaltningskulturer, for-

skellig overenskomstadministration og 
forskellige prioriteringer i vore amter er 
nogle af de udfordringer, vi står overfor 
når fire amter nu er blevet til én Region.

Alle praktiserende har modtaget et in-
formationsbrev fra Region Syddanmark, 
der mere konkret orienterer om hvilke af-
taler/ordninger, der fortsætter fra amt til 
Region, og hvilke der ophører.

Tillidsrepræsentanternes 2006 
v/ Kirsten Thoke,
Tillidsrepræsentant,
Odense Universitetshospital

Også i TR–kredsen har 2006 været 
præget af store forandringer. 

Fra at have vores netværk forankret 
i de tidligere lokale kredse, har vi i året 
der gik, skulle finde en ny struktur, hvor 
vi mødes på tværs i Regionen. Det har 
resulteret i 4 heldagsmøder, hvor samt-
lige Regionens ca. 60 tillidsrepræsen-
tanter har været inviteret til at deltage, 
på Regionskontoret i Vejle.

Møderne i år har primært været 
brugt til at finde vore egne ben i den 
nye struktur og finde en mødeform og 
et indhold, der tilfredsstillede så man-
ge af vores behov for at ”netværke” 
sammen, som muligt. Det er vores øn-
ske at møderne bliver så indholdsrige 
og inspirerende at endnu flere tillidsre-
præsentanter fra Regionen prioriterer 
at deltage, og der er i den henseende 
iværksat initiativer fra såvel Regionens 
TR–er samt tillidsrepræsentantrådet.

Møderne har også været brugt til 
at erfaringsudveksle om strukturrefor-
men, der på den ene eller anden måde 
har ramt alle vore arbejdspladser. 
Nogle har skulle modtage nye kolleger 

og arbejdsopgaver, andre sige farvel 
til disse. Både på det følelsesmæs-
sige, det planlægningsmæssige og 
det overenskomstmæssige plan, har 
det giver store udfordringer til de lokale 
tillidsrepræsentanter og det har været 
rart at kunne støtte hinanden med såvel 
råd som frustrationer, i den proces.

Også som lønforhandlere er der 
sket ændringer i DF´s opbygning i år. 
Hvor det før var kredsbestyrelsen og 
i mange tilfælde en derfra nedsat løn-
gruppe, der havde kompetencen til 
at uddelegere forhandlings og aftale-
retten til de lokale tillidsrepræsentan-
ter, blev det i 2006 DF centralt der fik 
denne bemyndigelse. Det har i praksis 
betydet at tillidsrepræsentanterne, når 
de har gennemgået DF´s TR–grundud-
dannelse og forhandlingskursus, får et 
certifikat, hvormed de tildeles retten til 
at forhandle/aftale på DF´s vegne.

Heldigvis ser det ud til at vi er rigtig 
godt klædt på til opgaven og at vi alle 
er friske på at gå ud og gøre vores bed-
ste, når næste udmøntning af de lokale 
lønmidler, finder sted først i det nye år. 
Vi vil også på det punkt kunne bruge 
vores lokale netværk i Regionen, til at 
sparre med hinanden.

Rent formelt skulle vi i starten af året 

vælge 2 tillidsrepræsentanter til Regi-
onsbestyrelsen for en 2–årig periode. 
Valgt blev Jette Lebahn TR i NyVejle 
kommune samt undertegnede, lige-
som jeg opstillede og blev valgt til at 
repræsentere Regionen i tillidsrepræ-
sentantrådet.

I årets løb er Jette Lebahn efter eget 
ønske trådt ud af Regionsbestyrelsen 
og Regionens TR–er valgte Erik Bjer-
nemose, der er fælles–TR i Odense 
kommune.

Den nye kobling med en TR der er 
valgt fra hver Region til TR–rådet, skul-
le gerne betyde et højere informations-
niveau i såvel rådet som i Regions TR–
kreds, og jeg skal personligt gøre mit 
bedste for at holde mit bagland ajour, 
ikke mindst nu hvor de indledende ma-
nøvre til OK08, så småt går i gang og 
jeg sidder godt placeret i forhandlings-
udvalget for offentlige i DF.

Ligeledes har vi nu muligheden for, 
at vores Regionsformand kan deltage 
efter ønske og behov på vores møder.   
Det betyder vi kan suge til os af hen-
des viden, samt klæde hende på til 
at viderebringe de emner vi mener er 
relevante – et samarbejde vi håber vil 
vise sig frugtbart.

HUSK
Regionsgeneralforsamling 2007

Danske Fysioterapeuter Region Syddanmark
Kolding  Bibliotek Slotssøvejen 4 6000 kolding
Onsdag d. 21. februar 2007 kl. 19.00 – 21.45

Se bagsiden
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Regionsbestyrelsens medlemsaktiviteter

Kontaktpersoner i Region Syddanmark

Praktiserende fysioterapeuter valgte på et møde i oktober 2006 følgende kontaktpersoner

Ove Thomsen
Tyge Sigsgaard Larsen
Ejner Thorsen
Inge Nordheim
Per Friis Madsen

Tjæreborg
Sønderborg
Odense
Vejle
Middelfart

Suppleanter:
Ivan Holm
Sonja Ovesen

Vejen
Vejle

Andre udfordringer i 2007
En af de store opgaver lokalt bliver at 
skrive en praksisplan for Regionen. 
Praksisplanen bliver et vigtigt arbejds-
redskab i de kommende år. Heri skal 
bla. beskrives, hvordan sektoren skal 
udvikles og forvaltes. 

Det er også året, hvor Danske 
Fysioterapeuter skal forhandle nye 
landsoverenskomster med forventet 
ikræfttræden januar 2008. Dette vil na-

turligvis præge det lokale arbejde.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet 

har varslet, at den vederlagsfri ordning 
til kronisk handicappede skal evalu-
eres.
• Fungerer ordningen hensigtsmæssigt? 
•  Skal myndighedsansvaret flyttes fra 

 Regionerne til kommunerne?
Det er beslutninger der kan få stor 

betydning for alle i praksissektoren.

 Det er min opfattelse, at den veder-
lagsfri ordning i dag generelt set fun-
gerer godt og med stor patienttilfreds-
hed, den er både billig og effektiv for 
samfundet. Det er oplagt, at der skal 
udarbejdes snitfladebeskrivelser mel-
lem den vederlagsfri ordning og de 
kommunale tilbud.  Måske vi også lo-
kalt bliver inddraget i dette arbejde. 

Genoptræning af patienter med en 
genoptræningsplan
I 2006 har Vejle, Sønderjylland og Fyns 
amter haft ordninger, der har betydet, at 
patienter med en genoptræningsplan fra 
et sygehus har kunnet modtage veder-
lagsfri genoptræning hos praktiserende 
fysioterapeuter. Disse aftaler er ophørt 
31–12–2006 med amternes nedlæg-
gelse.

Samtlige 22 kommuner i Region Syd-
danmark har valgt ikke at indgå lignende 

aftaler med praksissektoren.
Dermed er borgerne afskåret fra at 

kunne vælge en klinik som genoptræ-
ningssted.

Det er ikke et krav i Sundhedsloven, at 
kommunerne skal give borgerne mulig-
hed for at vælge mellem kommunens og 
f.eks. en kliniks genoptræning.

Danske Fysioterapeuter og Kommu-
nernes Landsforening har udarbejdet en 

standardkontrakt, der skal lette indgåel-
sen af lokalt samarbejde mellem kommu-
nen og praktiserende fysioterapeuter.
Kontakt Danske Fysioterapeuter og 
www.fysio.dk hvis du får brug for at læse 
aftalen. Jeg håber, at vi på et tidspunkt i 
2007 ser de første aftaler mellem kom-
muner og klinikker for fysioterapi, der 
giver borgerne valgmuligheder for gen-
optræningssted.

v/ Marianne Schultz
Arrangements ansvarlig

Afholdelse af fagfaglige arrangementer i 
Region Syddanmark 2006.

2006 har været et år hvor kun lidt er 
lykkedes. Vi kom lidt sent i gang idet vi 
skulle vente på at Regionsbestyrelsen 
tog beslutningen om hvor meget der 
skulle budgetteres med. Dette skete 
d. 16/3 og d. 30/3 afholdt vi det første 
møde.  Her skulle vi have lavet nogle nye 
retningslinjer, idet der var 4 gamle kreds-
kulturer som skulle samordnes til en Re-

gionskultur. Derfor var mit mål at vi skulle 
være klar til at sætte de  første to møder 
i søen lige efter sommerferien. Det første 
blev også annonceret til 12/9 men måtte 
aflyses pga. manglende tilmeldinger. 

Det andet røg i vasken. Dels meldte 
det ansvarlige medlem af gruppen fra 
lige efter sommerferien, hvorefter jeg 
måtte samle op. Det lykkedes heller ikke 
for mig at finde undervisere, hvorefter jeg 
droppede emnet. Senere blev et andet 
medlem af gruppen ukampdygtig af pri-
vate årsager. Kun et enkelt arrangement 
kunne vi præstere, nemlig nakkerehabili-

tering som blev afholdt d. 1/11 06.
Til gengæld er vi godt i gang med at 

planlægge begyndelsen af 2007, hvor vi 
har et møde om balancetræning på hold 
d. 29 januar. Pilates og boldtræning af-
vikles forhåbentlig engang i maj måned. 
Vi er også i gang med at planlægge et 
heldagsarrangement omkring hyper-
mobilitet. Det forventes at være klar til at 
løbe af stablen en gang i efteråret.

Da to medlemmer er trådt ud af grup-
pen, trænger vi voldsomt til at få tilført 
friske kræfter og vil gerne have 2 – 3 nye 
medlemmer!
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Regionsbestyrelsens indsatsområder i 2007
Bestyrelsen skal bevare og uddybe 
kontakten med social- og sundheds-
udvalgsformænd i kommunerne.

En større opgave bliver at udarbejde 
høringssvar på samtlige 22 kommuners 
sundhedsaftaler som er på trapperne og 
skal være Sundhedsstyrelsen i hænde 1 
april 2007.

Bestyrelsen skal holde et vågent øje 
med at Regionens sygehuse lever op til 
deres forpligtigelse til at udarbejde gen-
optræningsplaner og i den anden ende 
sikre at kommunerne forvalter deres nye 

opgaver: genoptræning, sundhedsfrem-
me og forebyggelse efter sundhedslo-
vens bogstav og intentioner.

Vi vil agitere for at fysioterapeuter bli-
ver normeret på skadestuen til behand-
ling af de mange ortopædiske patienter.

Vi vil arbejde for at gøre ideen om at 
der etableres et Regionalt råd for fysisk 
aktivitet i Region Syddanmark til virkelig-
hed.

Det er vigtigt at vi, vedligeholder og til 
stadighed etablererer relevante netværk 
med patientforeninger, ældreråd og 

handicapråd.   
Bestyrelsen skal blive bedre til me-

diebrug og journalistsamarbejde, så vi 
her igennem fremover kan markere vo-
res faglige og sundhedspolitiske syns-
punkter.

Vi ønsker mere og nærmere kontakt 
med alle vores medlemmer i Regionen 
og med de store arbejdspladser gen-
nem arbejdspladsbesøg. 

2007 bliver helt sikkert et overraskel-
sernes år eller sagt med sundhedsmini-
sterens ord:  ”Et rigtigt bøvle år”!

Danske Fysioterapeuters hjemmeside: www.fysio.dk

Danske Fysioterapeuter Region Syddanmarks hjemmeside: 
link: Regionerne www.fysio.dk

Region Syddanmarks hjemmeside: www.Regionsyddanmark.dk

Har du spørgsmål om dit medlemskab, dine løn- og ansættelses
forhold eller lignende sager, kan du få hjælp på:

Danske Fysioterapeuters Servicelinie 33 41 45 90

Hjemmesiden
Regionsbestyrelsen har nu sin egen 
hjemmeside under www.fysio.dk. Be-
styrelsen vil løbende holde jer orien-
teret om vores  aktiviteter, og hvad der 

forgår i Regionen af interesse for fysio-
terapeuter. Hjemmesiden er vores livline 
bestyrelsen og medlemmerne imellem, 
så vi håber I vil bruge den flittigt. Det er 

en ny opgave for os, så vi har brug for 
jeres respons, så hjemmesiden fremover 
kan udvikles i forhold til medlemmernes 
ønsker og behov.

Sundhedsfaglig udvikling – og forskning
Blandt de nye opgaver i kommunerne er 
sundhedsfaglig udvikling og forskning.

Endnu har ingen kommuner givet bud 
på hvordan denne opgave skal udføres 
og af hvem, men Regionsbestyrelsen vil 
med interesse følge dette arbejde.

Vi venter også med spænding på pro-
fessoratet  og udnævnlsen af professo-
ren i fysioterapi på Det Sundhedsfaglige 
Fakultet på Syddansk Universitet. 

 En uhyre vigtig forskningsenhed som 
Danske Fysioterapeuter har etableret 

sammen med Gigtforeningen. Regio-
nensbestyrelsen  er naturligvis glad for 
at  forskningen i fysioterapi i fremtiden 
finder sted på universitetet i vores Re-
gion.  

Regionens fysioterapeutuddannelser
v/ Esther Skovhus
Studiekoordinator
Fysioterapeutuddannelsen, CVU-Vest

Undervisningsministeren nedsatte 8 
arbejdsgrupper i maj 2006, der skulle 
vurdere behovet for kompetencer på 
fremtidens arbejdsmarked, og på den 
baggrund komme med anbefalinger til 
fremtidens videregående uddannelser  
herunder fysioterapeut uddannelsen. 
Anbefalingerne blev offentliggjort i 
december 2006.

Arbejdsgrupperne anbefaler gene-
relt, at fleksibiliteten og sammenhængen 
i uddannelsessystemet styrkes, således 
at den studerendes muligheder for at 
gennemføre en videregående uddan-
nelse forbedres. Der efterlyses derfor en 
uddannelsesstruktur med bedre mulig-
heder for afslutning og påstigning i de 
enkelte uddannelsesforløb. 

Det anbefales, at det videregående 
uddannelsessystem opbygges i modu-
ler. Det foreslås, at uddannelserne tilret-
telægges med obligatoriske og valgfrie 

moduler, hvor de enkelte moduler kan 
bruges til at tone uddannelserne mod 
forskellige jobprofiler. 

Læs mere på følgende henvisning:
www.uvm.dk/06/documents/sundhed.

pdf
Det er rapporten om fremtidens sund-

hedsuddannelser hvor fysioterapeutud-
dannelsen er direkte omtalt med kompe-
tenceprofiler osv. Konkret betyder det, at 
der nu skal laves nye studieordninger på 
fysioterapeutuddannelserne så hurtigt 
som muligt senest 2008.
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Mandag morgen – en helt ny uge med 
spændende opgaver ligger forude.

Det er stadig mørkt, så jeg tænder 
stearinlys, og drikker morgente, mens 
jeg læser dagens aviser.

Hvad mon computeren gemmer. Åb-
ner mailboksen: jo der er 9 nye mails si-
den i går. Tjekker hvad det drejer sig om 
og besvarer dem jeg umiddelbart har 
svar på, resten må jeg se nærmere på. 

På vej til dagens første møde i 
Aabenraa, hvor vi skal drøfte det fremti-
dige samarbejde i Det Regionale Sund-
hedskartel, klares en række telefonsam-
taler i bilen via øresneglen.

På mødet drøfter vi, hvordan sund-
hedsorganisationerne i Regionen kan 
tale i kor for at få gennemslagskraft og 
indflydelse. Der kommer mange visio-
ner og gode ideer på bordet, og alle er 
konstruktive og indstillet på, at vi holder 
sammen.

Vi spiser frokost sammen og sam-
talen om fremtiden med gode håb og 
nogen bæven fortsætter.

Atter på landevejen lytter jeg til ny-
heder og udsendelser i den Regionale 
radio. Det er en fin informationskilde til, 
hvad der rører sig rundt omkring i den 
store Region.

Tilbage ved computeren, besvarer 
jeg mails og laver Regionsregnskab, 
som skal sendes ind til økonomiafdelin-
gen i Danske Fysioterapeuter – Gud ske 
lov, der er flere par øjne om at tjekke at 
jeg får 2 + 2 til 4, det med tal er ikke min 
stærke side (et par dage efter fik jeg ros 
af økonomichefen!!)

Afsted igen, denne gang er destina-
tionen Ringe Rådhus kl. 18, hvor
Fåborg-Midtfyn har indkaldt til drøftel-
se af kommunens fremtidige  opgaver:

Genoptræning – sundhedsfremme 
– forebyggelse

Vi bliver sat i tværfaglige grupper og 
skal diskuterer forskellige konkrete em-
ner og fremstille et brugbart produkt. En 
frugtbar og kreativ aften som slutter kl. 
22.15.

Vel hjemme igen bliver det til en kop 
te på natbordet og et kapitel i En dans 
af uskyld og erfaring. En vidunderlig 
biografi om et fortryllende menneske, 
den russiske balletdanserinde og ko-
reograf,  Vera Volkova som arbejdede 
på Det Kongelige Teater fra 1951 til sin 
død i 1975. Hun har en stor del af æren 
for Den Kgl. Ballets internationale ry og 
standard.  

I dag tirsdag har vi Regionsbesty-
relsesmøde hele dagen i Vejle. Mens 
stearinlysene hygger i stuen drikker jeg 
te samtidig med jeg svarer mails, da 
jeg først kommer hjem ved 18 tiden. På 
motorvejen mod Vejle, er der som altid 
tæt trafik, så hastigheden er begræn-
set, hvorfor jeg bruger tiden på et par 
telefonopkald.

Vi har et godt og arbejdsomt møde, 
med det forestående Repræsentant-
skabsmøde som det væsentligste 
punkt. Mange af os deltager som re-
præsentanter, og vi har et forslag med 
om sundhedsøkonomisk rådgivning i 
Danske Fysioterapeuter. Vi tager også 
hul på Regionsgeneralforsamling 2007.

Jeg vender lige derhjemme og snup-
per mit træningstøj og drager til ballet. 
Et refugie for sjælen og en opladning 
af krop og sind i et par timer. Således 
opladt er der energi til at forberede de 
sidste punkter til Hovedbestyrelsesmø-
det på torsdag.

Så er det blevet onsdag og jeg er 
meget tidligt oppe for at nå til Køben-
havn til EDB kursus med de andre Regi-
onsformænd. 

Der går kage i transporten:
Først kommer taxaen ikke som aftalt, 

og da jeg endelig kommer igennem til 
centralen er der en halv times ventetid.

Dernæst er DSB forsinket og jeg 
ankommer til København med 2 timers 
forsinkelse – ØV ØV ØV.

Edb er sandelig et meget stort og 
mystisk univers, med uanede mulighe-
der og endnu flere faldgruber, men jeg 
lærer noget nyt hver gang, så jeg er for-
trøstningsfuld. 

Efter dagens kursus er der ikke mere 
fri hjernekapacitet tilbage, så Regions-
formændene går ud og spiser en god 
middag og udveksler erfaringer imens. 
Bagefter står den på dyner.

Torsdag er der  heldagsmøde i 
Hovedbestyrelsen.
Regionsformændene spiser morgen-
mad sammen på hotellet og vandrer 
derpå op til Nørre Vold.

Mødet drejer sig mest om det tilstun-
dende Repræsentantskabsmødet. En 
arbejdsom dag hvor holdninger og me-
ninger brydes i en frimodig atmosfære. 
Jeg oplever det er nogen meget lære-
rige møder, hvor jeg får en masse med 
hjem.

Aftenen tilbringer jeg hos min gamle 

mor, der serverer livretter og vi får en 
hyggelig snak.

Det er dejligt at jeg kan overnatte i 
hjemmelige omgivelser. 

Fredag morgen i ro og mag med 
morgen te på sengen – det er forkæ-
lelse!

Formiddagen er afsat til møde i DSA 
(Danske Sundhedsorganisationers 
A.kasse) på Kvæsthusbroen.

I toget ind mod byen møder jeg i 
morgenmylderet pludselig min søde 
niece, hvilken dejlig overraskelse – det 
turde næsten ikke være muligt. Vi når at 
udveksle en masse på kort tid.

Kvæsthuset er skønt sted med ME-
GET vovet kunst af Peter Bonde på 
væggen.

Der kommer konkrete aftaler om vo-
res fremtidige samarbejde ud af vores 
drøftelse – et godt resultat. Jeg er me-
get positivt overrasket over kvaliteten og 
ressourcerne i vores nye A kasse.
Inden jeg drager til Fyn skal jeg et smut 
omkring Nørre Vold og ordne forskellige 
ting på sekretariatet.

Hjemme igen i Odense gør mig klar 
til at gå til middag og koncert med ven-
inder.

Et dejligt måltid med en gang kvin-
desnak og vidunderlig klassisk musik 
– ak min sjæl hvad vil du mere ?

Lørdag formiddag er jeg i kirkeskole fra 
10 – 14. 

I dag er emnet: Troskab, lidelse og 
lidenskab. Det er opbyggende således 
at blive fyldt op med ord til eftertanke.

Eftermiddagen bruges til en tur i det 
besynderlige men dejlige vintervejr på 
rulleskøjter.

Aftenhygge med gode venner: Det 
er Mortens aften.

Søndag formiddag er jeg til gudstje-
neste. Det er 22 s. e. trinitatis, dagens 
tekst er Matt. 1 – 14

”Vend om og bliv som børn”
Gudstjenesten er rum til ro og fordy-

belse. Det har jeg brug for efter en travl 
uge. 

Om eftermiddagen mødes jeg med 
en TR fra Regionsbestyrelsen, hvor vi 
drøfter Repræsentantskabet.

Søndag aften er det tid til søndags-
avisen og ”min” skønne bog.

 
 Det var så den uge!

En uge i Regionsformandindens virke



Punkt 1:
Velkomst ved Regionsformand Charlotte Christie Fleischer

Punkt 2:
Oplæg ved: Danske Fysioterapeuters formand Johnny 
Kuhr
”Hvad får jeg ud af at være medlem af Danske Fysiotera-
peuter!”
Drøftelse med Johnny Kuhr.

Pause med servering af en let anretning:  30 min.

Punkt 3:
Regionsgeneralforsamling kl. 20.30:
Valg af dirigent, referant og stemmetællere.
Foreslået er:
Som dirigent:  Eva Hasselbalch medlem af Hovedbestyrel-
sen
Som referent: Mette Bruun medlem af Regionsbestyrelsen
Som stemmetællere: Per Friis og Marianne Skole medlem af 
Regionsbestyrlsen 

Punkt 4:
Beretningen ved Regionsformand og Regionsbestyrelses-
medlemmer
Drøftelse af beretningen
Godkendelse af regnskab 2006 
Fremlæggelse af budget 2007

Punkt 5:
Indkomne forslag 

Punkt 6:
Forslag til indsatsområder og aktiviteter 2007

Punkt 7:
Valg til bestyrelsesposter:
Der skal vælges 3 menige medlemmer for en 2–årig 
valgperiode 

På valg er:          
Esther Skovhus (genopstiller)          
Marianne Schultz (genopstiller)
Pia Bruus (genopstiller ikke)            

Der skal vælges 2 suppleanter 
for en 1–årig periode
På valg er:                
Helle Bruun (genopstiller)            
Dorthe Jensen (genopstiller ikke)

Jette Rask beklæder som 1. suppleant den 
vakante plads i Regionsbestyrelsen frem til Regionsgene-
ralforsamlingen 2008   

Valgperioden starter efter valgets afholdelse
Valg af studenterrepræsentant sker i De studerendes Råd 
på Regionens Fysioterapeutuddannelser

Per Friis Madsen er de praktiserendes kontaktperson i den 
kommende valgperiode 
Kirsten Thoke TR / OUH og Erik Bjernemose TR / Odense 
Kommune er valgt af Regionens TR repræsentanter

Følgende menige medlemmer er ikke på valg:
Mette Bruun 
Inge Nordheim
Marianne Skole Sørensen

Punkt 8:
Afrunding

Regionsgeneralforsamling 2007
Danske Fysioterapeuter Region Syddanmark 

Kolding  Bibliotek Slotssøvejen 4 6000 kolding
Onsdag d. 21. februar 2007 kl. 19.00 – 21.45


