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Året i tilbageblik
2007 første år i Strukturreformens liv, 
hvor barneskoene blev trådt. Et år som 
forventet med mange udfordringer og 
ikke mindst overraskelser, der gav pro-
blemer der skulle løses. Vi trådte så-
ledes vejen ind i ukendt land, mens vi 
gik.

Det har på mange måder været som 
at bo i et hus og få hverdagen til at fun-
gere, imens der foregik en total ombyg-
ning fra kælder til kvist. Tilbygninger 
kom til i byggeprocessen og den nære 
og fjernere logistik omkring huset un-
dergik også store forandringer.

Menneskene i huset fik nye rum, hvor 
nye opgaver skulle løses, mens der flyt-
tede folk både ud og ind. Det har ikke 
været helt let for beboerne at fungere 
og færdes under disse store omvæltnin-
ger. For slet ikke at tale om de mange 
”gæster”, der flokkedes i huset og for-
ventede højt serviceniveau og frit valg 
på alle hylder.

Huset som hedder Danmark står fær-
digt fuldt renoveret og også omgivelser-
ne er på plads. 

Indendøre sker der stadig forandrin-
ger og ommøbleringer, når erfaring og 
nye ideer begrunder disse.  Det er ikke 
vanskeligt at se faren for at sætte sig 
mellem to stole eller tabe noget på gul-
vet under sådanne omstændigheder.

Alt i alt forløb forandringsprocessen 
langt bedre end forventeligt. Rejsegildet 
er holdt og en ny epoke har taget sin 
begyndelse.
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Præsentation af Regionsbestyrelsen 2007
•	 Formand:	Charlotte	Christie	Fleischer	
•	 Medlemmer:		Mette	Bruun	–	Kolding	kommune 

Pia	Bruus	–	Tønder	kommune 
Inge	Nordheim	–	praktiserende,	Vejle 
Marianne Skole Sørensen, Vejen kommune  
Esther	Skovhus	–	CVU-Vest 
Jette Rask - Assens kommune

•	 Arrangements	ansvarlig:	Marianne	Schultz,		praktiserende,	Vejle	
•	 Tillidsrepræsentanter:	Kirsten	Thoke	–	OUH
	 Erik	Bjernemose	–	Odense	kommune	(til	1/10	2007)
•	 Kontaktperson	praktiserende:	Per	Friis-Madsen,	praktiserende,	Middelfart
•	 Studenterrepræsentant:	Christine	Bishop,	CVU-Vest
•	 Suppleanter:	Helle	Bruun	–	Esbjerg	kommune
Gennem bestyrelsens sammensætning er der kontakt til en bred vifte af de 
fysioterapeutiske arbejdsområder og arbejdspladser i Region og kommuner.

På Regionsgeneralforsamlingen i 2007 
blev den siddende bestyrelse genvalgt.  
De første oktober udtrådte Erik Bjerne-
mose af bestyrelsen som TR. Pladsen 
har været vakant i den resterende valg-
periode. De studerendes repræsentant 
blev færdig med sit studie, og blev afløst 
af en anden studerende.

I foråret flyttede Regionskontoret fra 

Vejle til Middelfart. Det nye domicil ligger 
på det gamle psykiatriske hospital i Mid-
delfart, et spændende sted med histori-
ske vingesus, der bærer vidnesbyrd om 
udviklingen indenfor det danske sund-
hedsvæsen.

Adressen er: Madhouse, Tegl-
gårdsparken 26, 5500 Middelfart. 

Regionsbestyrelsen
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Vi lever i reformernes tid hvilket i høj grad 
har påvirket 2007 i vores region.  Region 
Syddanmark er i overensstemmelse med 
Strukturreformen nu organiseret som kon-
cern med de forskellige ressortområder, 
hvor det overvejende er sygehusene, der 
har Danske Fysioterapeuters bevågen-
hed tillige med de arbejdsopgaver, der 
løftes af fysioterapeuter. 

Sygehusreformen, der er i støbeske-
en, vil komme til at præge udviklingen på 
regionens sygehuse og dermed på vores 
medlemmers arbejdspladser.

 Regionens 22 kommuner kom også 

på plads i løbet af året, hvad angår or-
ganisering	 og	 opgavevaretagelse.	 Kon-
turerne og planerne for de forhold, som 
endnu ikke er fysisk udmøntet, er der ta-
get politisk stilling til.

Sundhedsfremme og forebyggelse er 
sat på dagens og fremtidens agenda og 
hele genoptræningsområdet er i fokus 
hos politikere, medierne og blandt fag-
folk og borgere.

Vores fag og vores medlemmer er 
derfor efterspurgte så de mange opga-
ver med sundhedsfremme, forebyggelse 
og træning af alle slags kan løses. Her 

har fysioterapeuter fra alle sektorer me-
get at byde ind med. 

Snart	 skal	 Kvalitetsreformen	 udmøn-
tes i praksis, hvilket vil påvirke alle offent-
lige ydelser til borgerne med henblik på 
kvalitetsløft på alle områder, og dermed 
også på vores fagudøvelse. Det stiller 
store krav til os alle at kunne følge med 
og følge op. Derfor er det vigtigt, vi står 
sammen og skaber bæredygtig og hand-
lekraftige fællesskaber såvel faglige som 
politiske i de forskellige sektorer som på 
tværs af sektorerne. 

Løst og fast om Regionen Syddanmark
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Bestyrelsen har afholdt 6 møder hen over 
året. Desuden deltog bestyrelsen i den 
2 dags Regionsbestyrelseskonference i 
foråret, hvor forskellige kompetente men-
nesker delte deres erfaringer om det gode 
konstruktive bestyrelsesarbejde med os. 
Det gav stof til eftertanke og redskaber til 
vores fortsatte arbejde i bestyrelsen. 

Bestyrelsen var ligeledes repræsente-
ret ved de praktiserendes årsmøde over 
to dage i efteråret, hvor mange væsentlige 
emner med betydning for fremtiden blev 
debatteret:	Kommunernes	myndighedsan-
svar, den vederlagsfri ordning, netværks-
dannelse	 og	 ejer	 –	 lejer	 problematikken,	
for at nævne nogen af de områder, der var 
på programmet. 

Bestyrelsen er sammensat, så der er 
”links” til de forskellige arbejdsområder 
indenfor det fysioterapeutiske felt gen-
nem repræsentation af såvel tillidsrepræ-
sentanter fra Region og kommune som 
af de praktiserendes kontaktperson. Der 
er således direkte kontakt til de organer 
hvor tillidsrepræsentanterne sidder og til 
Regionens	SU	gennem	de	praktiserendes	
bestyrelsesmedlem.  Det indebærer at be-
styrelsen har viden om og føling med hvad 
der rører sig rundt omkring, og kan reagere 
på det.

De konkrete arbejdsopgaver har været 
mange og mangeartede. 

Forslag til Fremtidens sygehuse i Re-
gion Syddanmark blev sendt ud i to hø-
ringsrunder i efteråret. Bestyrelsen afgav 
høringssvar sammen med mange andre 
organisationer og interessenter. Hørin-
genssvarende blev indarbejdet i regionens 
udspil og efter en drøftelse i Regionsrådet, 
resulterede det i vedtagelse af den ende-
lige plan lige før jul. Sygehusplanen er nu 
sat på skinner og forventes gennemført 
over en femårig periode.

Der er blevet udarbejdet høringssvar til 
kommunernes sundhedsaftaler, et arbejde 

der blev knap så omfattende som frygtet, 
idet de var overvejende enslydende med 
få variationer kommunerne imellem.

Kommunernes	 sundhedspolitiske	 ud-
spil indeholdende det nye opgavefelt: 
Sundhedsfremme, forebyggelse og gen-
optræning er blevet fulgt og kommenteret 
i den udstrækning hvor høring har været 
mulig. Der har været afholdt møder med 
de kommunale sundhedsansvarlige em-
bedsfolk og politikere.

Debatten om genoptræningsplaner og 
udmøntningen heraf har bølget internt i fy-
sioterapeut kredse og i medierne. Besty-
relsen har givet sit besyv med, og det   har 
vist sig gavnligt, at hele problematikken er 
blevet sat på dagsordenen. 

Bestyrelsen har haft indgående drøftel-
ser af kommunernes myndighedsansvar 
i forhold til hele genoptræningsområdet. 

Ordningen	om	den	vederlagsfri		fysioterapi	
har	fyldt	på	dagsordenen.	Usikkerhed	om	
fremtidens placering af genoptræningsop-
gaverne har medført, at bestyrelsen støtter 
op om dannelse af netværk mellem prakti-
serende fysioterapeuter med henblik på at 
etablere et samarbejde med kommunerne 
om bedst mulig fordeling af opgaverne og 
fastholdelse af borgernes fri valg.

Der har været afholdt forskellige med-
lemsarrangementer, hvor især Fagfesti-
vallen vil stå som milepæl for aktiviteter i 
2007. 

Evaluering af bestyrelsesarbejdet og 
DF nye politiske struktur blev den naturlige 
afrunding på regionsbestyrelsens arbejde 
i 2007. En erfaringsopsamling som vil præ-
ge bestyrelsens forslag til Repræsentant-
skabet og få afsmittende positiv virkning 
på bestyrelsesarbejdet i 2008.

Regionsformandens repræsentationer
En oversigt over de fora hvor regionsformanden har plads. Hvor der er mulighed 
for at deltage i og kvalificere de fagpolitiske debatter, tilkendegive synspunkter 
og holdninger og dermed påvirke beslutninger og sætte Regionsbestyrelsens og 
Danske Fysioterapeuters politiske dagsorden i spil: 

• Danske Fysioterapeuters Repræsentantskab 
• Danske Fysioterapeuters Hovedbestyrelse 
•	 Udvalg	for	Medlemsservice	og	organisationsudvikling	under	HB	
• Regionsbestyrelsen Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark  
• Regionens HovedMED 
•	 Kontaktudvalget	under	HovedMED	
•	 Observatør	i	de	praktiserendes	regionale	SU
• Regionens Sundhedskartel
• Regionens FTF
•	 Formand	for	Fysioterapiuddannelsens	uddannelsesråd,	UC	Lillebælt
•	 Dialogforum	UC	Lillebælt
•	 Delegeret	i	DSA	(Danske	Sundhedsorganisationers	A	kasse)	
• FTF`s Arbejdsmiljøudvalg

Regionsbestyrelsens 
arbejde

	 •		De	5	regionsformænd
	 •		Regionens	TR.
	 •		Regionens	Psyk.	Fysser
	 •		De	Fynske	Børnefysioterapeute

Netværk
	 •			De	praktiserende	i	Odense	 

kommune
	 •		EVU,	UC	Lillebælt
 

Samarbejde med andre organisationer
Som en mindre organisation drager Dan-
ske Fysioterapeuter fordele ved at samar-
bejde tæt med de andre organisationer i 
Sundhedskartellet og i FTF. Vi løfter i flok 
og er mange til at tale i kor. 

Årets indsats har i høj grad handlet om 
at skabe tryghed og ordnede forhold for 
vores medlemmer på arbejdspladserne 
i Region og kommuner. Der har været 
gang i udpegning af tillidsrepræsentanter 
i region og kommuner og fordeling af og 
besættelse af pladser i regionale og kom-
munale udvalg.

Sundhedskartellet har løbende drøf-
telse af opgavefordeling sundhedsprofes-
sionerne imellem. Implementeringen af ud-

møntningsgarantien i kommunerne er fulgt 
nøje, og der har været fokus på ok 08

Udspillet	 om	 Fremtidens	 sygehuse	 i	
Region Syddanmark er blevet diskuteret, 
både i patientperspektivet og i forhold til 
hvilke konsekvenser strukturen og place-
ringen af behandlingsstederne vil få for 
vores medlemmer.  

Arbejdet i Regionen Syddanmarks Ho-
vedMED har i 2007 haft fokus på at udar-
bejde forretningsorden og skabe et godt 
fungerende udvalg, med rum til et dyna-
misk samarbejde med plads til menings-
udveksling og forskel i holdninger. Et forum 
for gensidig orientering, der binder region, 
arbejdspladser og ansatte sammen. Der-

for har  udvalget fingeren på pulsen og har 
arbejdet ud fra relevante og aktuelle dags-
ordenspunkter. De har omfattet en lang 
række politikker og retningsregler, der er 
blevet drøftet og udarbejdet. Det drejer sig 
bl.a. om: Arbejdsmiljøpolitik, der skal med-
virke til at gøre regionens arbejdspladser 
sunde, attraktive og udviklende. Rygepoli-
tik i overensstemmelse med lovgivningen.  
Personalepolitikker med henblik på at fast-
holde, tiltrække og drage fornøden omsorg 
for regionens ansatte. I forlængelse heraf 
er regionens TR aftale blevet vedtaget og 
underskrevet.   
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Vi ved ikke hvornår myndighedsansvaret 
for vederlagsfri fysioterapi flytter til kom-
munerne.	Måske	pr.	1.	april.		

Hvis myndighedsansvaret flyttes til 
kommunerne på den måde lovudkastet 
beskrev så er der flere vigtige områder 
der skal afklares:

 Skal der stadig laves en samlet prak-
sisplan	for	speciale	51	og	speciale	62	for	
hele regionen?

Hvis det bliver tilfældet hvordan skal 
den kommunale kapacitet opgøres og 

Forventninger til 2008  Vederlagsfri fysioterapi

beskrives?
 Hvordan skal samarbejdsudvalgs-

strukturen se ud hvis kommunerne har 
myndighedsansvaret for vederlagsfri fy-
sioterapi?

 Hvordan skal praksissektoren admini-
streres. Eks.  Den månedlige afregning?

Dette er blot nogle af de mange 
spørgsmål der skal afklares snarest i køl-
vandet af  kommunernes overtagelse af 
myndighedsansvaret.

De nye overenskomster er træder ikraft 
pr.1.	januar	08.	Her	er	der	også	en	række	
området hvor der skal ske en nærmere 
beskrivelse. 

Eksempelvis
 Anvendelse af hjælpepersonale. Hvil-

ket personale? Hjælp til hvilke ydelser? 
Det er et par af de spørgsmål overens-
komst parterne skal blive enige om.
Der er dog intet nyt i, at mange detail 

Nye Overenskomster
områder i en ny overenskomst først skal 
stå sin virkelige prøve når den skal ud og 
virke i praksis. 

Rygområdet
På rygområdet håber vi at kunne ud-
brede ” udvidet lænderygundersøgelse ” 
til hele region syddanmark. Tilbudet har 
kørt som en succesfuld forsøgsordning i 
bla.  Vejle Amt.

v/ Per Friis Madsen

Praktiserende fysioterapeuter under 
landsoverenskomsterne er en del af det 
offentlige	 danske	 sundhedsvæsen.	 Kli-
nikkerne ligger ofte tæt på patientens 
hjem eller dennes arbejde, mange kli-
nikker er moderne udstyret med gode 
træningsfaciliteter, fysioterapeuterne er 
kompetente og veluddannede. Det er 
nogle af forklaringerne på, at mange tu-
sinde patienter i årets løb har besøgt en 
af	de	ca.	100	klinikker	for	fysioterapi	der	
ligger i region Syddanmark. 

Som kontaktpersoner for praktiseren-
de har vi flere forskellige samarbejdsfla-
der. Vi deltager i en række udvalg og 
arbejdsgrupper, hvor vi repræsenterer 
praksissektoren.  Eksempelvis samar-
bejdsudvalget, dialogmøder med prak-
sisforvaltningen, arbejdsgruppe vedr. 
genoptræning, projekt ”det gode gen-
optræningsforløb”, amtsterapeutrådet, 
regionsbestyrelsen	 (	DF),	arbejdsgrup-
pe vedrørende rygområdet i fremtiden, 
arbejdsgruppe vedrørende udarbejdel-
se af patientforløbsprogrammer samt 
forskellige udvalg internt i Danske fysio-
terapeuter.

Det er godt, at vi er flere om at dele 
disse mange spændende opgaver. 

Det er vigtigt, at vi som repræsentan-
ter for praksissektoren er aktive i sam-
menhænge, hvor der udvikles ideer og 

Praksissektoren i Region Syddanmark
tages beslutninger om opgaveløsninger 
i fremtiden. Hvis vi ikke er synlige bliver 
de kompetencer som praksissektoren 
kan byde ind med nemt overset af be-
slutningstagerne.

Patienter med genoptræningsplan er 
et af de områder hvor praksissektoren 
oplagt vil kunne deltage i opgaveløsnin-
gen.

Lovgivningen	har	givet	kommunerne	
myndighedsansvaret for denne opgave. 
Lovgivningen	giver	kommunerne	mulig-
hed for at entrere med private udbydere 
til denne opgave. Sådan at patienten 
reelt kunne have en valgmulighed for 
hvor genoptræningen skal ske. Hos 
kommunens terapeuter eller eks. ved en 
praktiserende fysioterapeut. Desværre 
har ingen kommuner i region Syddan-
mark valgt at give patienterne denne 
valgfrihed.  Jeg har kun kendskab til 
en kommune hvor der i forhold til gen-
optræningsplanpatienter er en skriftlig 
kontrakt om samarbejde med kommu-
nens klinikker for fysioterapi.

Min opfordring er at praktiserende 
fysioterapeuter lokalt gør politikere og 
andre nøglepersoner opmærksom på 
at klinikkerne både kvalitetsmæssigt 
og økonomisk kan blive en god samar-
bejdspartner til glæde for både borger-
ne og kommunal bestyrelsen.

Vi havde håbet, at vi i 2007 var blevet 
færdige med en praksisplan for regio-

nen. Det var vores mål ved indgangen 
til 2007. Sådan er det ikke gået. Praksis-
forvaltningen i regionen har ikke ønsket 
at bruge kræfter på en praksisplan når 
det	var	Christiansborg	politisk	udmeldt	i	
april, at myndighedsansvaret for veder-
lagsfri fysioterapi skulle overgå til kom-
munerne. 

At der ikke er en praksisplan betyder 
bla. at der ikke er politisk  klarhed over 
hvor evt. nye ydernumre kan opslås. 
Flere fysioterapeuter har i årets løb søgt 
regionen	om	en	ny	kapacitet/ydernum-
mer enten fordi de ønsker at starte de-
res egen ny klinik eller fordi de ønsker at 
udvide eksisterende klinik. Alle har fået 
afslag herpå, med henvisning til mang-
lende praksisplan.

Det er godt at fysioterapeuter søger 
om nye ydernumre, det er med til at gøre 
politikkerne opmærksomme på, at der 
mange steder er behov for flere fysio-
terapeuter.

 Der skal dog ikke herske tvivl om, 
at hvis der bliver mulighed for et nyt 
ydernummer et eller andet sted i regio-
nen,	så	vil	det	blive	opslået/annonceret	
sådan, at alle har mulighed for at søge 
det. 

Ingen vil få et uannonceret ydernum-
mer tildelt ved en uopfordret ansøg-
ning.

Kontaktpersoner i 
Region Syddanmark

Første november 07 blev der afholdt 
møde	i	Kolding	for	praktiserende	i	
regionen. Her blev afholdt valg til 
kontaktpersoner. 
Nedenstående er aktuelle 
kontaktpersoner

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

Tjæreborg
Sønderborg
Odense
Vejle
Middelfart

Bågø

Illum

Årø

Assens 

Helnæs

Lyø
Avernakø

Bjørnø
Thurø

Drejø
Hjortø

Ærø

Skarø

Birkholm
Strynø

Tåsinge

Æbleø

Hindsholm

Romsø

Fænø

Middelfart

Assens

Bogense

Kerteminde
Odense

Nyborg

Svendborg

Ringe

Glamsbjerg

Faaborg

Otterup

Årup

Vissenbjerg

Munkebo

Nordfyn 

Svendborg 

Faarborg-midtfyn 

Ærø
Langeland 

Nyborg

Odense 

Kerteminde  

Årslev

Langeskov

Rømø

Mandø

Fanø

Langli

Middelfart 

Varde 

Esbjerg 

Vejen

Kolding 

Tønder 

Haderslev 

Aabenraa 

Billund Vejle  

Hårby

Holsted
Brøup Vejen

Rødding

Skærbæk

Tøftlund

Vamdrup

Børkop

Grindsted

Christiansfeld

Østbæk

Nordby

Vojens

Oksbøl

Give

Thyregod

Esbjerg
Bramming

Rødekro

Hjortekær

Bolderslev

Løgum Kloster

Hellevad
Bredebro

Gram

Jelling

Als

Høruphav

Guderup

Augustenborg

Sanddal

Kolding

Haderslev

Brandsø

Sønderborg

Billund

Aabenraa

Ribe

Tønder

Varde

Vejle

Barsø

Siø

Nr. Aaby
Ejby

Søndersø

Ørbæk

Ullerslev

Broby

Ryslinge

Tommerup

Gudme

Egebjerg

Helle

Ølgod

Broager
Gråsten

Nordborg

Sydahls

Sundeved

Højer

Tinglev
Bov

Lufttoft

Lunderskov

Fredericia

De 22 kommuner

Sønderborg

Fredericia

Fanø 
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Medlemsmøder i 
Region Syddanmark 2007
Af	Marianne	Schultz

Efter et stille  år 2006, lykkedes det at 
få gang i medlemsmøderne i 2007.  Der 
blev arrangeret 3 aftenmøder i foråret, 
hvoraf dog kun 2 blev til noget. Desuden 
en fagfestival i Vejen

De 3 møder i foråret var
•	 	Balancetræning	 på	 Kolding	 Sygehus	

d.	29/1	v.	Fysioterapeut		Lisa	Renner.	
15	tilmeldte.	

•	 	Er	fysioterapi	relevant	i	Sundhedsøko-
nomisk Forstand—Hvordan argumen-
tere man over for beslutningstagere 
når ressourcerne er begrænsede v. 
sundhedsøkonom	 Jakob	 Kieldberg.	
Kolding	 Bibliotek	 d.	 11/4	 	 Ingen	 til-
meldte og derfor aflyst. 

•	 	Boldtræning/Pilates	 31/5	 på	 Vejle	
Handicapcenter v. Fysioterapeut Hel-
le Torp. Deltagerbegrænsning på 20. 
Der var 30 der var interesserede, så 
10	fik	afslag.	

Af Kirsten	Thoke

2007 blev endnu engang et travlt og hek-
tisk år for tillidsrepræsentanterne … med 
fokus på kommunalreformen der trådte i 
kraft	1/1-07,	lønforhandling	af	de	forlods-
financierede	1,25%	i	lokale	lønmidler	pr.	
1/1-07	samt	opstart	på	OK08.

Kommunalreformen	 bevirkede	 at	
mange terapeuter blev overdraget fra sy-
gehusene	 (regionerne)	 til	 kommunerne,	
hvilket igen medfødte at der på mange 
små kommunale arbejdspladser pludse-
lig blev medarbejdede nok, til at skabe et 
valggrundlag for en tillidsrepræsentant. 
Der har således været en markant stig-
ning af antallet af nye tillidsrepræsentan-
ter i regionen, som vi hilser velkommen.

På de regionale tillidsrepræsentant-
møder har vi brugt en del tid på at dis-
kutere de problematikker, frustrationer 
og konsekvenser, regionalreformen har 
udløst for vore kolleger på de lokale ar-
bejdspladser. Det handler om alt, fra nor-
meringerne i kommunerne der slet ikke 
står i forhold til det ”boom” af patienter 
og opgaver der er væltet ind, til opgaven 
omkring udfyldelse af genoptrænings-
planer	(som	terapeuterne	i	stigende	grad	
forventes at udfylde, uden der er tilflydt 
ressourcer	til	opgaven)	til	det	stadig	sti-
gende krav om dokumentation og stati-
stik, der giver mindre og mindre direkte 
tid, til behandling og genoptræning af 
patienten/borgeren.	Med	fokus	på,	at	vi	
som tillidsrepræsentanter ønsker at ska-

Tillidsrepræsentanternes 2007
be så gode og attraktive arbejdspladser 
for os selv og vore kolleger som overho-
vedet muligt, forfølger vi de generelle 
problematikker og negative ændringer, 
kommunalreformen har udløst.

De eneste forlodsfinancierede løn-
midler	der	var	afsat	i	OK	05,	blev	udløst	
1/1-07.	 Det	 har	 betydet	 at	 stort	 set	 alle	
tillidsrepræsentanter har været til lønfor-
handling i 2007. Det generelle indtryk er, 
at det er gået rigtig godt og at det er lyk-
kes at få nogle gode lønaftaler i hus. Det 
kan virke overrumplende at få til opgave 
at lønforhandle for første gang, men igen 
og igen viser det sig at de lokale tillids-
repræsentanter klarer opgaven rigtig flot, 
på deres kollegers vegne!

07 var også året hvor første fløjt lød 
til	OK08.	Kravsindsamling,	som	 traditio-
nelt har været en lokal TR-opgave, blev 
i år gjort elektronisk, via DF`s hjemme-
side. Tillidsrepræsentanternes opgave 
lokalt, har været at opfordre til at med-
lemmerne gav deres mening og ønsker 
til kende, samt være klædt på til at svare 
på spørgsmål. Forventningerne til over-
enskomstresultatet er højere end nogen-
sinde, og mange tillidsrepræsentanter 
er så småt begyndt at forberede sig på, 
hvad det vil indebære at være TR under 
en strejke.

TR-regionsmøderne har været godt 
besøgt, og afspejler det behov og ønske 
der er om sparring og netværk blandt til-
lidsrepræsentanter. Vi har fået bedre og 
bedre hånd om form og indhold på mø-
derne, og glæder os til at se endnu flere 
i 2008! Møderne afholdes i ”Madhouse” 
Middelfart, i dejlige omgivelser, med del-
tagelse af vores regionsformand. De før-
ste	møder	i	2008	ligger	henholdsvis	23/1	
og	17/4	…	så	vel	mødt!

De 2 pladser i regionsbestyrelsen 
som TR har, er, efter Erik Bjernemoses 
udtræden i forbindelse med hans job-
skifte,	 kun	 besat	 på	 den	 ene	 post	 (af	
undertegnede),	så	vi	skal	hurtigst	muligt	
have valgt en afløser for Erik, som vi tak-
ker for et stort stykke arbejde, både som 
netværksansvarlig og regionsbestyrel-
sesmedlem gennem mange år.

Som regionens valgte til TR-rådet og 
regionsbestyrelsen, har jeg forsøgt at 
formidle og viderebringe de input, øn-
sker, forslag osv, som gruppen af TR-er 
har fremkommet med, til DF´s politiske 
organer. Det er et stykke politisk arbejde 
som jeg tager seriøst og som jeg glæder 
mig til at videreføre i 2008.

Med ønsket om et rigtig godt TR-nytår

Fagfestival et tilløbstykke
Den	22/9	var	550	glade	 fysioterapeuter	
mødt op i Vejen Idrætscenter for at del-
tage i regionens fagfestival.  Vi havde  sat 
styrketræning på dagsordnen, hvilket vi-
ste sig at være et meget populært emne 
og der var run om pladserne. På forhånd 
havde vi regnet med et max på 300, men 
tilmeldingerne blev ved at regne ind. Re-
gionsbestyrelsen ville gerne have alle 
med, så vi brugte en hel del af et regions-
bestyrelsesmøde på at regne på tallene. 
Det endte med at vi fandt de resterende 
midler. Derefter var det så op til Vejen, 
om de kunne rumme så mange ekstra. 
Det lykkedes at skaffe de ekstra stole og 
udstyr så det kunne lade sig gøre. Vi i fik 
en rigtig god dag, hvor mange kombine-
rede det med det sociale og genså tidli-
gere kolleger eller studiekammerater.

Morten Zacho indledte dagen med fy-
siologiske grundbegreber, så vi havde et 
fælles afsæt. Herefter delte vi os i to, hvor 
oplæggene var følgende:  .

Idræt og fysiologi
v.	 	Tue	Kvorning	post	doc	 for	 	 idræt	og	
biomekanik

Psykiatri og styrketræning 
v.	fysioterapeut		Lene	Nybo

Børn og styrketræning 
v. idrætsfysiolog  Morten Zacho

Styrketræning til voksne efter
apoplexi og traumatisk hjerneskade 
v. fysioterapeut Jørgen Jørgensen

Idræt	og	styrketræning	–pyometrisk	
træning		v.	Tue	Kvorning

Sclerose og styrketræning 
v.	fysioterapeut	Jens	Olsen	

Rygtræning 
v. fysioterapeut Morten Høgh

Ældre og styrketræning 
v. idrætsfysiolog  Morten Zacho

Motion på Recept 
v. Phd. Stud.  Jes Bak Sørensen

Nyopererede patienter 
v.	læge		Charlotte	Suetta

Til slut en paneldiskussion hvor Regions-
politiker	 Ole	 Jacobsen,	 medlem	 af	 fol-
ketinget	Lise	von	Seelen,	 idrætsfysiolog		
Morten	 Zacho,	 læge	 Cahrlotte	 Suetta,	
Phd stud. Jes Bak Sørensen og næstfor-
mand i danske fysioterapeuter  Birgitte 
Kure.
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Fysioterapeutuddannelserne
Af Esther Skovhus

På regionens to fysioterapeutuddannel-
ser  blæser forandringens vinde også, 
idet grunduddannelsen  er omfattet af 
uddannelsesreformen.  

Forslag til ny bekendtgørelse for ud-
dannelse af professionsbachelorer i fy-
sioterapi  og landsdækkende studieord-
ning er sendt til undervisningsministeriet 
til godkendelse. Man har ikke modtaget 
svar endnu.

Uddannelsen	bliver	opdelt	i	14	modu-
ler.  To hvert semester. Modul 5 er tvær-
fagligt og gennemføres sammen med 

andre sundhedsprofessioner. Det enkelte 
modul skal afsluttes med bedømmelse af 
en række slutkompetencer. Bedømmel-
sesformerne vil være forskellige afhæn-
gig af modulets tema og indhold. Den 
kliniske undervisning har stadig sammen 
omfang	ECTS	point.	Man	har	dog	rykket	
begyndelsen af den kliniske undervis-
ning	frem	i	uddannelsen.	ECTS	beskriver	
de studerendes arbejdsbyrde.

Ydermere skal de studerende vurde-
res efter den nye karakterskala, der er 
taget	 i	brug.	Den	afløser	13	skalaen	og	
er	en	7	trinsskala,	der	spænder	fra	12	til	
-03 

Det første professorat i fysioterapi i Dan-
mark	 er	 nu	 etableret	 på	 Syddansk	 Uni-
versitet i Region Syddanmark. Den sven-
ske fysioterapeut, Ewa Roos er udnævnt 
til professor og leder af Forskningsinitia-

Fysioterapifagligforskning og udvikling
tivenheden i Fysioterapi. Forskningsfeltet 
er arthrose, og forskergruppen består 
foruden professoren af fysioterapeut 
phd.,	lektor	Hans	Lund	og	en	række	phd.	
–	studerende.	I	disse	tider	hvor	politikere,	

Danske Fysioterapeuter er i gang med 
at søsætte en omfattende IT portal, der 
i nær fremtid skal dække alle medlem-
merne. Ethvert medlem tildeles egen 
hjemmeside, hvilket betyder, at alle kan 
modtage netop de informationer de ef-
terspørger og medlemmerne kan linke 

IT og hjemmesiden

På uddannelserne er man  i gang med 
at beskrive de enkelte modulers indhold 
og bedømmelsesform. Der er landsdæk-
kende samarbejde omkring flere af mo-
dulerne.

Selv om der ved denne reform tegner 
sig et væsentlig mere ensartet billede af 
fysioterapeutuddannelsen på landsplan 
vil der være lokale studieordninger, hvor 
man  beskriver  det som er unikt for den 
pågældende uddannelse.

Den nye bekendtgørelse og studie-
ordning  gælder for studerende der  be-
gynder september 2008.

behandlere og patienter efterspørger 
dokumentation og evidens er fysioterapi 
faget nu sikret et væksthus med udvik-
lingspotentiale. Det bliver spændende at 
følge forskningen og dens resultater. 

sig sammen efter ønske og behov.  For-
eningen går således i luften som et elek-
tronisk forbundet netværk.

Regionens hjemmeside vil ved samme 
lejlighed blive opdateret, og det er besty-
relsens intention, at hjemmesiden skal i 
spil og bruges til at højne informationsni-

veauet og kontakten mellem bestyrelsen 
og medlemmerne og visa versa i vores 
store region. Bestyrelsen vil arbejde for 
at hjemmesiden bliver et flittigt benyttet 
mødested for regionens fysioterapeuter 
og andre interessenter i fremtiden.           

DANSKE

F Y
S

I O
T E R A P E

U
TE

R

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
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Et væsentligt fokus for regionsbestyrel-
sen i 2008 er at arbejde fagpolitisk med 
betoning på det politiske og synliggø-
relse af de fagpolitiske tiltag der sættes 
i værk, f.eks. via hjemmesiden.

Bestyrelsen vil i det kommende år 
styrke kontakten med medlemmerne. Be-
styrelsens medlemmer og især forman-
den modtager meget gerne invitationer 
til arbejdspladsbesøg, fyraftensmøder, 
netværksmøder og andre sammenhæn-
ge hvor regionens medlemmer i øvrigt 
løber sammen.

Trods det historisk lave ledighedstal 
(0,2	procent)	er	det	fortsat	bestyrelsens	
opgave at være med til at skabe relevan-
te arbejdsområder og opgaver for med-
lemmerne. Vi skal være med til at sikre at 
fysioterapeuter til stadighed løfter og ud-
vikler de fysioterapeutiske kerneydelser.

Ydermere skal bestyrelsen styrke og 
dyrke kontakten med lederfraktionen og 
være med til at støtte og inspirere vores 
medlemmer til at blive ledere og påtage 
sig ledelsesansvar. 

I 2008 skal kontakter til patientforenin-
ger, handicapråd og ældreråd til stadig-
hed plejes og passes, da vi i dem har 
vigtige samarbejdspartnere.

I forhold til regionens 22 kommuner 
vil bestyrelsen holde kontakten med de 
kommunale sundhedspolitiske embeds-
folk og politikere, og skabe nye relevante 
kontakter og samarbejdsparter.

 I løbet af 2008 får bestyrelsen mu-

Regionsbestyrelsens indsatsområder i 2008
lighed for at fremsætte høringssvar på 
2.den generations sundhedsaftaler, der 
er i støbeskeen. Der vil helt sikkert blive 
større variation kommunerne imellem 
især hvad angår serviceniveau og valg-
muligheder, sammenlignet med de over-
vejende	 enslydende	 1.ste	 generations	
udgaver.

Bestyrelsen vil følge implementering 
af kvalitetsreformen og  vurdere om kon-
sekvenserne heraf højner niveauet på 
sundheds og genoptræningsområdet, 
som det er intentionen.

Bestyrelsen vil fortsat støtte op om de 
praktiserende med hensyn til samarbej-
det med kommunerne om løsning af for-
skellige opgaver, der ligger under kom-
munernes myndighedsansvar. 

Vi vil fortsat gøre kommunerne op-
mærksomme på den kapacitet og de 
kompetencer,  der eksisterer på de fy-
sioterapiklinikker, der ligger spredt ud i 
kommuner nær ved borgerne. Vi vil  hol-
de et åbent øje med kommunerne ved-
rørende frit valg til sundhedsydelser for 
borgerne. 
Som tilforn skal bestyrelsen have fokus 
på hele genoptræningsområdet og følge 
med i patientforløbene fra genoptræ-
ningsplan på sygehuse og skadestuer til 
iværksættelse af genoptræningen i kom-
munalt regi efter sundhedslovgivningen.  

Bestyrelsen vil i og i de kommende 
år årvågent følge etablering af den nye 
sygehusstruktur i regionen, som vil med-

føre store forandringer for borgerne og 
måske især for de ansatte. Vores med-
lemmer vil skulle indstille sig på mange 
udfordringer og ændringer, både hvad 
angår arbejdsopgaver, arbejdssteder 
og arbejdskollegaer. Bestyrelsen vil be-
flitte sig på at støtte og styrke fysserne i 
denne proces.

Alle bestyrelsens medlemmer vil i 
større udstrækning i årets løb deltage i 
konferencer, som er et oplagt forum for 
lobbyvirksomhed og etablering af kon-
takter med andre fagpolitiske aktører.

Bestyrelsen vil medvirke til skabelse 
af alle mulige relevante netværk medlem-
merne imellem. Netværk er et oplagt fo-
rum for videndeling, erfaringsopsamling, 
faglig og kollegial sparring og som pro-
jektvugge. Netværk kan fungere fysisk 
og eller elektronisk på kryds og tværs 
medlemmerne imellem, og bestyrelsen 
forvalter en pose penge på vegne af 
Danske Fysioterapeuters Hovedbesty-
relse til etablering heraf.

De mange udfordringer og de nye op-
gaver vi står overfor, tillige med den store 
spredning der er geografisk og logistisk 
os imellem i vores vidtstrakte region, kal-
der på at vi fundere os i mindre og godt 
sammentømrede netværk til gavn og 
glæde for os alle. 

Bestyrelsen vil arbejde for at 2008 bli-
ver året, hvor vi skal samle på de gode 
historier og succeser. 

GODT	NYTÅR

Kære Fysioterapeuter i 
Region Syddanmark
Jeg vil gerne takke jer for det mandat I 
har givet mig som kommende regionsfor-
mand. Det er et flot mandat og et godt 
udgangspunkt for de kommende to års 
arbejde. Jeg takker for tilliden og vil gøre 
mit bedste for at leve op til den.

I mit valgoplæg skrev jeg bl.a.:
”Min begrundelse for at stille op som for-
mand er følgende:
Jeg har lyst og energi til at være med til 
at præge den sundhedspolitiske dagsor-

Den nye Regionsformand har ordet
den i Region Syddanmark og i hovedbe-
styrelsen, Danske Fysioterapeuter. 
Hvis I vælger mig som regionsformand 
vil jeg bestræbe mig på at levere et en-
gageret og troværdigt arbejde. Jeg vil 
komme rundt i regionen til arbejdsplad-
ser, medlemsmøder, til tillidsvalgte og le-
dere. Til vores samarbejdspartnere i Re-
gion Syddanmark, i kommunerne, faglige 
organisationer, patientforeninger etc.

Det	 vigtigste	 ord	 for	 mig	 –	 i	 denne	
sammenhæng - er samarbejde. Der skal 
samarbejdes	for	at	nå	vores	mål.	Uden	et	
konstruktivt samarbejde fungerer sund-
hedsområdet ikke. En formand skal kun-
ne samarbejde med regionsbestyrelsen 
og medvirke til at få bestyrelsesarbejdet 
til at fungere. Samarbejde med de tillids-
valgte og ledere i kommuner, sygehuse 
og i praksissektoren. Med netværk og 
andre medlemsgrupperinger. Samarbej-
de frigør energi og engagement.

Dansk e Fysioterapeuter er en profes-
sionsforening som rummer mange inte-
resser og medlemsgrupperinger. Danske 
fysioterapeuter forvalter en medlems-

skare, der arbejder på meget forskellige 
vilkår. Det er en kunst at finde fælles mål. 
Og	 umuligt	 at	 tilgodese	 alle	 på	 samme	
tid.

Jeg mener jeg har erfaring og indsigt 
til at rumme de forskellige interesser og 
medlemsgrupperinger. 

Vi er nødt til at vise politisk modenhed 
og være med til at sætte en sundhedspo-
litisk dagsorden i Region Syddanmark. 
Meget godt er allerede sat i gang via en-
gagerede medarbejdere og ledere, via 
projekter o.lign. Danske Fysioterapeuter 
skal medvirke til og understøtte dette ar-
bejde i højere grad.

Jeg vil gerne være med til at præge 
Danske Fysioterapeuter Region Syddan-
mark	som	regionsformand	–	 i	et	samar-
bejde.	Og	 tage	 tråden	videre	 til	 hoved-
bestyrelsen.”

Disse ting står jeg naturligvis fast ved. 
Jeg glæder mig til at komme i gang med 
arbejdet.

Godt Nytår!
Brian Errebo-Jensen



Punkt 1
Velkomst	ved	Regionsformand	Charlotte	Christie	Fleischer

Punkt 2
Præsentation af den nye Regionsformand Brian Errebo- 
Jensen

Punkt 3 Regionsgeneralforsamling:
Valg af dirigent
Den	mundtlige	beretning	ved	Charlotte	Christie	Fleischer
Drøftelse af beretningen.
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2007.
Fremlæggelse af budget 2008.

Punkt 4
Indkomne forslag

Punkt 5
Forslag til indsatsområder og aktiviteter 2008

PAUSE	med	servering	af	let	anretning.	

Punkt  6
Valg til regionsbestyrelsesposter:
Der skal vælges 4 medlemmer for en 2-årig periode
På valg er:
Marianne	Skole	Sørensen	(genopstiller	ikke)
Mette	Bruun	(genopstiller	ikke)
Inge	Nordheim	(genopstiller	ikke)
Jette	Rask	(genopstiller	ikke)

Der skal vælges 2 suppleanter for en 1-årig periode
På valg er: 
	Helle	Bruun	(genopstiller) 

Fortsætter i bestyrelsen / er på valg i 2009
Esther Skovhus
Marianne	Schultz
Pia Bruus

Kirsten	Thoke	er	TR.	repræsentant
Den anden TR. repræsentant er endnu ikke udpeget.

Inge Nordheim er de praktiserendes repræsentant.

Per Friis Madsen udtræder som repræsentant for de 
praktiserende.

Valg af studenterrepræsentanten sker i De studerendes Råd 
på regionens fysioterapeutuddannelser.

Valgperioden starter umiddelbart efter valgets afholdelse.

Punkt  7
Afrunding

Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark

Regionsgeneralforsamling 2008
Regionsresidensen: Madhouse, Teglgårdsparken 26, 5500 Middelfart

MaNDag DeN  25. FebRuaR 2008 KL. 19.00 – 21.30
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