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i Danske Fysioterapeuter, Region Syddanmark

MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

å er det igen tid til at holde generalforsamling i Dan-
ske Fysioterapeuter. For os, der er valgt til at varetage 
fysioterapeuternes interesser, er det en stor ting. 
Det giver mulighed for en status over de seneste to 

års arbejde. Hvilke mål har vi nået? Samtidig skal vi se fremad. 
Hvad skal vi satse på i den kommende periode. Hvilke strate-
gier skal der lægges for at nå målene?

Danske Fysioterapeuters formulerede vision er at sætte dags-
orden for, hvordan befolkningen opnår mere sundhed, og at 
sikre fysioterapeuter attraktive løn-, honorarer og arbejdsfor-
hold. 

Forudsætningen er, at der er tilstrækkeligt med job til fysio-
terapeuter. Det er adgangen til, at fysioterapeuter er bredt 
repræsenterede på sundhedsområdet og har en indflydelse og 
en legitimitet til at præge den politiske, faglige og folkelige 
debat om sundhed. En tilstrækkelig beskæftigelse er også for-
udsætningen for, at der er gode løn- og arbejdsbetingelser samt 
mulighed for faglig udvikling. Derfor er et af Danske Fysiotera-
peuters hovedmål, at der skabes flere job til fysioterapeuter, 
såvel på det offentlige som på det private arbejdsmarked.

Vi bliver mange flere fysioterapeuter i løbet af en kort årrække. 
Det skyldes, at der uddannes mange fysioterapeuter (optag på 
1.126 i 2014), og samtidig er vi en ung faggruppe, så der er ikke 
så mange, der trækker sig fra arbejdsmarkedet.

Det andet hovedmål for Danske Fysioterapeuter er at få flere 
og mere tilfredse medlemmer.

En høj organisationsprocent er forudsætningen for en stærk 
og handlekraftig forening. Hvis flest mulige fysioterapeuter 
skal være medlemmer af foreningen, kræver det, at man ople-
ver, at foreningen på professionel vis varetager medlemmernes 
interesser, såvel de fælles som de individuelle.

Regionsbestyrelsen har de senere år haft som målsætning at 
komme rundt til politikere i samtlige regionens 22 kommuner. 
Også regionale politikere og embedsmænd og ikke mindst de af 
Folketingets sundhedsordførere, der er valgt i det syddanske, 
har vi mødt. Dette vil vi også bestræbe os på i de kommende to 
år.

Jeg håber, at I vil læse beretningen, diskutere den og deltage i 
generalforsamlingen mandag den 11. maj, kl. 17 ved Fredericia 
Idrætscenter. Kom og hør den mundtlige beretning og debat-
ten. Mød kollegaer og benyt lejligheden til at netværke. Hør 
også et spændende foredrag med B.S. Christiansen med titlen 
”Fundamentet for det gode liv.”  

Vi glæder os til at se dig.

Brian Errebo-Jensen
Regionsformand

KÆRE
MEDLEM

S
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nder lærernes konflikt med Kommunernes Lands-
forening i forbindelse med skolereform og over-
enskomstforhandlinger i 2013 blev alle undervisere 

lockoutet fra den 1 til den 26. april. Deriblandt også lærerne 
på SOSU-skolerne, bl.a. fysioterapeuter, sygeplejersker, 
socialrådgivere mv. I Region Syd blev i alt 23 fysioterapeu-
ter og medlemmer af Region Syddanmark lockoutet. I alt 57 
medlemmer af Danske Fysioterapeuter oplevede lockout i 
april 2013.

- Der skal lyde en stor tak og ros til de lockoutede fysio-
terapeuter og deres tillidsrepræsentanter. De ydede en stor 
indsats under hele lockouten. Energien blandt de 57 berørte 
faldt naturligt hen i forløbet, og de virkede i stigende grad 
frustrerede over at være gidsler og at være så forholdsvis 
usynlige i den store lærerkonflikt, siger regionsformand 
Brian Errebo-Jensen om perioden.

- Generelt blev forløbet gennemført tilfredsstillende 
i betragtning af den kaotiske situation, som en konflikt 
udgør. Der er en del læring fra lockouten, som skal inddra-
ges i eventuelle fremtidige konflikter, herunder i forhold til 
en tidlig og klar kommunikation og tilstedeværelse allerede 
fra konfliktens start. 

FYSIOTERAPEUTER 
LOCKOUTET

U

Regionsformand i Syddanmark, 
Brian Errebo-Jensen, talte ved 
SOSU-undervisernes demonstra-
tion i København 10. april 2013. 
Han sagde blandt andet til de 
mange fremmødte:
- Jeg møder medlemmer, som er 
langt mere bekymrede på elever-
nes vegne under denne lockout, 
end de er for sig selv. Det enga-
gement og den kvalitet, det giver, 
kan man ikke diktere. Men man 
kan aftale rammer, hvor engage-
mentet kan blomstre. Dyrk dog 
den sociale kapital!

FYSIOTERAPEUTSTUDERENDE 
INVITERER TIL VOLLEYBALL 

Fysioterapeutstuderende på UC Syd i Esbjerg invite-
rede i foråret 2014 til stævnet Den Gyldne Volley, hvor 
nye fællesskaber kunne dannes og gamle genopfri-
skes. Stævnet var for både nuværende og tidligere 
studerende på ungdomsuddannelser og videregående 
uddannelser i Esbjerg.

Gruppen bag ønsker at gøre stævnet til et årligt 
tilbagevendende arrangement, hvor især tidligere stu-
derende vil få lejlighed til at mødes med gamle med-
studerende eller kolleger.
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LEDIGHED 
Note:
Indeholder kun ledige i 
DSA
Opgjort som fuldtidsle-
dighedsprocent

* Tal for seneste 2-3 
måneder er ikke afslut-
tede, hvorfor procenten 
undervurderer faktiske 
niveau. Tal for november 
og december 2014 er 
foreløbige, og vil stige, 
når endelige opgørelse 
foreligger

Kilde: DSA
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De lockoutedes aktioner 
var præget af stor krea-
tivitet. Underviserne fra 
SOSU-skolen i Aabenraa 
indspillede eksempelvis 
en sang, ’Hearthunted’, 
som er skrevet af under-
viser Nigel Ray Beck.
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DE ÆLDRE SKAL IKKE SIDDE STILLE
et debatsvar til et medlem af Ældrerådet, som plæ-
derede for, at genoptræning kan være en unødvendig 
plage, og at den i givet fald kun bør anbefales af 

læger, skrev han:
”Det er vigtigt at huske på, at fysisk aktivitet er en del af 

et sundt liv – lige meget, hvor gammel man er. Selvfølgelig 
er der nogle, der er for svage til at kunne genoptrænes, så de 
kan klare ting selv. Men derfor har de stadig brug for hjælp til 
at bevæge sig i det omfang, de kan klare det (…) Vurderingen 
af borgernes potentiale foregår langt de fleste steder i et 
tværfagligt samarbejde, netop fordi det kræver en helhedsvur-
dering. Der er meget gode grunde til, at fysioterapeuter er en 
vigtig del af den vurdering”.

Læserbrevet blev bragt i Fyens Stiftstidende 18. august 2013

KOMMUNEN VILLE SPARE PÅ 
FYSIOTERAPI 
Vejle Kommune – som i egenskab af frikommune kan eks-
perimentere mere end andre kommuner - så sig varm på en 
”betragtelig kommunal besparelse” på den vederlagsfri fysiote-
rapi. Denne udmelding fik regionsformanden til at fare i blæk-
huset:

 ”Det er vigtigt at huske på, at bagved tallene i regnearkene 
gemmer der sig rigtige mennesker af kød og blod, som vil få 
et markant ringere liv, hvis de drømme om store besparelser, 
udvalgsformand Holger Gorm Petersen (DF) lægger frem, bliver 
til virkelighed.” 

Vejle Lokalavis, 17. september 2013.

FEM UGERS VENTETID I KOLDING
Anbefalinger lyder på, at der højst må gå en uge fra udskrivning 
fra hospital, til en patient kommer i gang med genoptræning. 
En række kommuner lever ikke op til det optimale, og i Region 
Syddanmark kan ventetiden være helt op til fem uger. 

”Desværre er Kolding en af de kommuner, der ikke lever op 
til anbefalingen om, at der højst må gå en uge. I stedet må 
borgerne vente op til fem uger på hjælp – en af landets længste 
ventetider. Det er rigtig dårligt nyt både for borgerne og for 
kommunekassen. Jo længere man venter med genoptræningen, 
jo sværere og dyrere bliver det. Især ældre patienter har meget 
svært ved at genvinde muskelmasse, når den først er tabt. Det 
betyder også, at ventetiden er afgørende.”

Kolding Ugeavis 16. november 2013:

DE BØRN, DER VÆLGES SIDST
”Vi er rigtig glade for, at der nu kommer flere idrætstimer i 
skolen. Men samtidig er det vigtigt at huske på de mange børn, 
der vil få et begrænset udbytte - og i værste fald deciderede 
nederlag - af flere idrætstimer. Det er populært sagt dem, 
der bliver valgt sidst, når der skal laves fodboldhold, fordi de 
ikke kan ramme bolden. Dem, der har alvorlige problemer med 
motorikken. Omkring otte procent af de børn, der begynder i 
folkeskolen har alvorlige motoriske problemer.

(…) Erfaringer fra de skoler, der har gjort noget ved det, 
viser, at langt de fleste børn kan få markant bedre motorik ved 
at deltage i særlig træning få timer ugentlig i et par måneder.”

Læserbrevet blev bragt følgende steder: 
Jydske Vestkysten 19. november 2013, Fyens Stiftstidende  2. 
december 2013 og Fyens Amts Avis 16. december 2013  

MEDIEKLIP:
REGIONSFORMAND BRIAN ERREBO-JENSEN HAR 
VÆRET FLITTIG VED TASTERNE OG SKREVET FØLGENDE 
DEBATINDLÆG I DEN FORGANGNE PERIODE:

I
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HVORFOR SKÆRE PÅ 
GENOPTRÆNINGEN

”Det er fint, at Faaborg-Midtfyn Kommune vil benytte vel-
færdsteknologi overfor borgere, som skal genoptræne. Det 
fejler heller ikke noget, at der bliver lavet træningsprogrammer, 
så borgeren har mulighed for at træne derhjemme. Men det 
er skidt, når kommunen samtidig vil spare 1,3 millioner kroner 
om året på genoptræningsbudgettet frem mod 2018 (…) Det 
undrer mig, at Faaborg-Midtfyn Kommune vælger at skære på 
genoptræningsindsatsen, samtidig med at stort set alle andre 
kommuner i landet har valgt at tilbyde borgerne mere træning. 
Erfaringerne er nemlig, at mere træning giver sundere og mere 
selvhjulpne borgere, og at det samtidig sparer kommunen for 
en række plejeudgifter.”

Fyens Stiftstidende 20. august 2014

EN RIGTIG SOLSTRÅLEHISTORIE
Regionsformanden kom opløftet hjem fra to arbejdspladsbe-
søg i ældrecentre. Begge steder arbejder man intensivt med 
testning før, under og efter genoptræningen af de ældre, når 
de i forbindelse med fald har fået hoftebrud eller andre ska-
der. Denne systematiske anvendelse af tests dokumenterer 
effekten af indsatserne, som er væsentlig at påvise i et presset 
sundhedsvæsen.

Indlæg om ovenstående solstrålehistorie i Jydske Vestkysten 25. 
november 2014  

HØRINGSSVAR PÅ 
SUNDHEDSPLAN

 
Region Syddanmark sendte september 2014 en ny 
sundhedsplan i høring. Regionsformand for Dan-
ske Fysioterapeuter Brian Errebo-Jensen roste i sit 
høringssvar sundhedsplanen for at have fokus på 
psykiatri og pegede samtidig på, at der foreligger 
evidens for, at fysisk aktivitet kan nedsætte medi-
cinforbruget hos psykisk syge og kan forbedre livs-
kvaliteten for eksempelvis borgere med en mild eller 
moderat depression.

Konkret anbefalede regionsformanden, at syge-
husene igangsætter sundhedsfremmende aktiviteter 
med henblik på at ændre sundhedsadfærd og heref-
ter sikrer, at forløbet fortsætter i kommunalt regi.

Regionsformanden tilføjede, at fysioterapeu-
tisk behandling, genoptræning og rehabilitering bør 
medtænkes, når de enkelte specialiserede funktioner 
tilrettelægges. Regionsformanden kritiserede også 
sundhedsplanen for at have et for stort fokus på 
praksisplaner for læger i forhold til andre fagområder.
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På Fysioterapiens dag havde Esbjerg Fysioterapi besøg af Henrik Vallø (C), formand for arbejdsmarkedsudvalget og John Snedker (A), 
formand for Plan- og Miljøudvalget. De to politikere så blandt andet, hvordan Esbjerg Fysioterapi hjælper borgere med handicap og syg-
domme som sclerose og muskelsvind under ordningen med vederlagsfri fysioterapi. Det var regionsformand for Danske Fysioterapeuter, 
Brian Errebo-Jensen (tv), der havde sendt invitationerne i anledning af Fysioterapiens Dag.
- Vi vil jo gerne vise politikerne, hvad det er fysioterapeuter gør for borgerne i kommunen, og heldigvis er der politikere lokalt, som går op i 
borgernes sundhed. Det er jeg glad for, sagde han.
Foto: Ole Jørn

MEDLEMMER AF  
DANSKE  
FYSIOTERAPEUTER
Note:
Opgjort pr. 1. januar
Studerende er regionsfordelt ud fra, 
hvor de studerer
Tal for regioner er undervurderet i 
2015 som følge af et stort antal ikke-
fordelte medlemmer.

Medlemmerne af regionsbestyrelsen er glade for, at der er så stor interesse for at læse til fysio-
terapeut. Samtidig er de bekymret for, om det øgede optag vil føre til større arbejdsløshed, for 
det er ikke nemt at forudsige det fremtidige behov for fysioterapeuter.

Kilde: Danske Fysioterapeuter
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I Kolding Fysioterapi fik 
politikerne mulighed for at 
prøve træningsredskaberne 
på Fysioterapiens dag. Her 
er Mette Balsby (V) i gang 
med en af maskinerne, mens 
fysioterapeut Anders Berlin 
instruerer. Derudover er det 
fra venstre Christian Haugk 
(A), Kjeld Kjeldsen (V), Søren 
Rasmussen (DF), Lis Ravn 
Ebbesen (SF). Foto: Niels 
Rosenvold

FYSIOTERAPIENS DAG

EFTER KOMMUNALVALGET

kølvandet på kommunal- og regionsvalget november 2013 tog 
Danske Fysioterapeuter Region Syddanmark en række møder 
med politikere fra både region og kommuner. I april 2014 var 

det med sundhedsudvalget i Esbjerg Kommune. Kort før sommer mød-
tes regionsformanden med henholdsvis de praktiserende fysioterapeu-
ter og med rehabiliteringschefen i Fredericia Kommune. 

I september 2014 holdt regionsbestyrelsesmedlem Esther Skovhus 
og regionsformand Brian Errebo-Jensen et strategimøde om fysioterapi 
og psykiatri. En række ledere, uddannelsesinstitutioner og faggrup-
per deltog og diskuterede emner som eksempelvis studerende, der 
ikke stifter bekendtskab med psykiatriområdet under uddannelsen, at 
der ofte ikke er et fagligt miljø at sende studerende ud til, samt at der 
mangler forskning, som viser, at fysioterapi gør en forskel inden for 
psykiatri. 

BOPÆL AFGØR VENTETID  
PÅ GENOPTRÆNING 

vis du får brug for genoptræning, så er det 
med at bo det rigtige sted. I Region Syd-
danmark svinger ventetiden mellem en uge 

og helt op til fem uger. Det viste en undersøgelse, 
som Gallup gennemførte for Danske Fysioterapeuter, 
Ældresagen og Danske Handicaporganisationer i efter-
året 2013.

- Det her er rigtig dårligt nyt både for borgerne og 
for kommunekasserne. Jo længere man venter med 
genoptræningen, jo sværere og dyrere bliver det, 
sagde Brian Errebo-Jensen, regionsformand for Dan-
ske Fysioterapeuter. 

H
I
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TRÆNING ER VEJEN FREM FOR ARTROSEPATIENTER
Ejby på Fyn ser fysioterapeut Marianne Svenningsen 
mange artrosepatienter i sin klinik. Hun er en af de 
fysioterapeuter, der er blevet certificeret i GLA:D -til-

gangen. 
- De fleste er lidt usikre ved det i starten, men vil også 

rigtigt gerne. For mange af dem har jo været vant til at være 
fysisk aktive tidligere. Så mange vil gerne træningen, men vil 
også gøre det i trygge rammer, siger Marianne Svenningsen.

GLA:D har fået stor opmærksomhed, og i TV Avisen august 
2014 kunne man bl.a. høre en af forskerne bag, Ewa Roos, for-

tælle om den nye tilgang til træning af knæ, som nu har bredt 
sig til klinikker og kommunale genoptræningscentre i hele lan-
det.

Ifølge Ewa Roos er det særligt den neuromuskulære træ-
ning, der har vist sig at kunne nedsætte smerter, forbedre 
funktion og øge livskvalitet. 

- Det revolutionerende er, at man ikke længere venter, til 
man har et nedslidt led og har brug for kirurgi, men man fore-
bygger nu langt tidligere, måske 10 – 15 år tidligere, siger hun  

I

PRIS TIL MODIG NYUDDANNET 

Trods sine kun 24 år er Christian Søborg den ene af to 
ejere af Havnens Crossfit i Esbjerg. Samtidig arbejder 
han som fysioterapeut for Esbjerg forenede Boldklubber. 
Allerede inden han blev færdig på fysioterapeutuddannel-
sen var Christian Søborg i gang med at planlægge egen 
virksomhed.

Indsatsen gjorde ham til vinder af Danske Fysiotera-
peuters Innovations- og iværksætterpris i Region Syd-
danmark i 2013.

PRISVINDER VENDER PATIENTER 

Et stærkt fokus på faglighed og viden er hemmeligheden bag 
firmaet Vendlets hastige vækst. Det sikrede direktør og fysio-
terapeut Peter Maindal Innovations- og iværksætterprisen i 
Region Syddanmark, 2014. Siden Peter Maindal i 2010 overtog 
Vendlet, er firmaet vokset hastigt og har nu 14 ansatte. Vend-
lets flagskib er det elektriske vendelagen VENDLET V5, der gør, 
at plejepersonale kan vende patienter uden at få ondt i ryggen. 
Efterfølgende har hovedbestyrelsen i Danske Fysioterapeuter 
besluttet at tildele Peter Maindal den landsdækkende Inno-
vations- og iværksætterpris. Med hæderen følger en check på 
30.000 kr.
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250 
fysioterapeuter deltog i Region Syddanmarks fagfe-
stival, der fandt sted i Fredericia oktober 2014. Det 
var årets store faglige satsning for regionsbesty-
relsen, som denne gang havde inviteret de faglige 
selskaber til at medvirke. Dagen blev indledt med 
foredrag af psykolog Karina Røikjær og jobcenterchef 
Pia Damtoft. Efterfølgende var der sessioner fra de 
faglige selskaber for Sportsfysioterapi, Muskuloske-
letal Fysioterapi, Mekanisk Diagnostik og Terapi og 
Psykiatrisk og Psykosomatisk Fysioterapi. 

Fagfestivalen var fyldt med energi og engage-
ment blandt deltagerne. 

FAGFESTIVAL I SYD 
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MEDLEMSMØDER 2013-2014
• Vederlagsfri fysioterapi. 60 fysioterapeuter pr. gang  

mødte op til tre oplæg ved Ann Sofie Orth, politisk chef hos 
Danske Fysioterapeuter, kontaktperson Ove Thomsen og 
praksiskonsulent Viktor Ladegourdie. (Juni 2013) 

• Journaliseringspligt. Oplæg i forbindelse med ny lovgivning. 
Ved konsulent Gurli Petersen, Danske Fysioterapeuter, og 
Brian Errebo-Jensen, regionsformand. (November 2013 og 
januar 2014) 

• Årsmøde for praktiserende fysioterapeuter. (December 2013) 

• Behandling med elektrisk stimulering. Hvordan 
fungerer behandlingsformen? Det fortalte Thomas Nybo 
til mødet, som var en del af fagstafetten, der foregik 
i Kolding Fysioterapi og Træningsklinik. Lis Jensen fra 
regionsbestyrelsen agerede prøvekanin. (December 2013)  

• Funktionelle lidelser. Speciallæge i almen medicin Lene H.S. 
Toscano fra Forskningsklinikken for funktionelle lidelser i 
Århus fortalte om, hvad forskningen har vist. 70 deltagere i 
Fredericia. (Januar 2014) 

• Ernæringens betydning for træning. 30 fysioterapeuter 
mødte frem til oplæg ved cand.scient. i Human Ernæring, 
Maria Lyhne Buck. (juni 2014). Dette møde var en fagstafet 
arrangeret af fysioterapeuterne i Sønderborg Kommune. 

• Esbjergstafetten og DHL-stafetten i Odense, august 2014  

• Netværksmøde indenfor psykiatrien. 20 medlemmer deltog 
i mødet med oplæg af Janus Pill Christensen fra Danske 
Fysioterapeuter og Anne-Mette Nørregaard, fysioterapeut  
og projektleder i psykiatrien, Region Syddanmark.  
(November 2014)

De engagerede deltagere i Esbjergstafetten



DANSKE FYSIOTERAPEUTERS BERETNING 2013/2014 | REGION SYDDANMARK  MEDLEMSAKTIVITETER | 13

Derudover har der været holdt:

Forsikringsselskabers rolle.  
45 medlemmer deltog i mødet i Kolding, hvor Esben Riis, 
Claus Pedersen og Anne Bisgaard fra Danske Fysioterapeuters 
sekretariat fortalte om muligheder og problemstillinger ifm. 
samarbejdet med forsikringsselskaber. (Januar 2015)

Nudging.  
Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg havde taget imod fagstafetten 
med en aften, hvor erhvervspsykolog Marie Isolde Müller 
fortalte om, hvordan nudging kan bruges til formidling og 
adfærdspåvirkning. 55 deltagere. (Februar 2015)

National klinisk retningslinje for fysioterapi og 
ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge 
af erhvervet hjerneskade. Møde i Odense i samarbejde med 
Ergoterapeutforeningen i Region Syddanmark. (April 2015)

BEHANDLING MED ELEKTRISK 
STIMULERING 

Hvordan fungerer behandlingsformen?  
Det fortalte Thomas Nybo til mødet, som 
var en del af fagstafetten, der foregik i 
Kolding Fysioterapi og Træningsklinik. Lis 
Jensen fra regionsbestyrelsen agerede 
prøvekanin. (December 2013

Haderslev-holdet der deltog i Esbjergstafetten
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Der er etableret et seniornetværk i regionen for fysioterapeuter +60 år. Regions-
bestyrelsen har støttet initiativet økonomisk og arbejdsmæssigt i opstartsfasen. 
Netværket har blandt andet holdt følgende arrangementer: 

• Ny sygehusstruktur. Foredrag af sygehusdirektør Niels 
Nørgaard Pedersen og professor i sundhedsøkonomi og politik 
Kjeld Møller Pedersen ved Syddansk Universitet. Arrangeret 
af seniornetværket (September 2014)

• Besøg på LEGO med rundvisning af fysioterapeut 
ansat v. LEGO. Hvordan praktiseres fysioterapi på en 
erhvervsvirksomhed? (Marts 2015).

REGIONSBESTYRELSEN 
Bestyrelsen for Danske Fysioterapeuter Region Syddanmark  
er valgt ifølge Danske Fysioterapeuters vedtægter jævnfør  
§ 7 stk. 4 og består af 13 medlemmer.

DE 13 MEDLEMMER ER SAMMENSAT AF:
• Regionsformanden  

(født medlem valgt ved urafstemning for 4 år)
• 8 menige regionsbestyrelsesmedlemmer  

(valgt v. generalforsamlingen for 2 år)
• 2 tillidsrepræsentanter (valgt/udpeget for 2 år)
• 1 kontaktperson for de praktiserende (valgt/udpeget for 2 år)
• 1 studenterrepræsentant/- fysioterapeutstuderende  

(valgt for 2 år)

HVAD BESKÆFTIGER REGIONSBESTYRELSEN SIG MED? 
Den primære opgave for regionsbestyrelsen og regionsforman-
den er at profilere fysioterapi, at udmønte Danske Fysiotera-
peuters politikker i regionen og søge sundhedspolitisk indfly-
delse. Sammen med regionsbestyrelsen skal regionsformanden 
lokalt løse de opgaver, som Repræsentantskabet har skitseret:

• Rådgivning til  og dialog med medlemmerne
• Sundhedspolitik – synlighed
• Lokal fagpolitisk kontakt
• Udpegninger til regionale råd og udvalg
• Koordinering af sektorerne og etablering af netværk
• Faglige arrangementer og temadage
• Beskæftigelsesfremme
• Lokal forankring af lønpolitik
• Samarbejde med primært Sundhedsorganisationerne i 

Sundhedskartellet og FTF, LO og AC
• Dialog og samarbejde med Region Syddanmark,  

kommunerne og private arbejdsgivere
• Kontakt til og dialog med patientforeninger

SÅ ER VI PÅ FACEBOOK

Region Syddanmark kom på Facebook september 
2014. Gå ind og like siden og følg med i bestyrel-
sens arbejde!

SEMINAR FOR 
REGIONSBESTYRELSEN
Efteråret 2013 var der regionsbestyrelsesseminar. 
Bestyrelsen snakkede blandt andet om Danske Fysio-
terapeuters involvering i det kommende kommunal- 
og regionsvalg. To regionale politikere, Bo Libergren 
(V) og Poul-Erik Svendsen (A), kom med oplæg om 
udfordringer og muligheder i sundhedsvæsenet, 
herunder fysioterapeuters involvering. Der var også 
besøg af studieleder for Fysioterapiuddannelsen i 
Esbjerg, Jens Bach Johansen, som fik spørgsmål om, 
hvorvidt der er tilstrækkeligt med jobs til fremtidens 
fysioterapeuter, samt om de studerendes forventnin-
ger svarer til de muligheder, de møder på fremtidens 
arbejdsmarked. 

Dag to på seminaret bød på diskussion om bruger-
betaling, samt om PR for fysioterapi.

Et lignende seminar fandt sted efter året 2014. Der 
mødtes regionsbestyrelsen med formand for Danske 
Handicaporganisationer, Thorkild Olesen. Desuden drøf-
tede bestyrelsen fremtidens sundhedsuddannelser.
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 REGIONSBESTYRELSENS MEDLEMMER

Repræsentanter for TR:

Rikke Kruse 
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg 

Lis Jensen 
Haderslev Kommune 

Brian Errebo-Jensen
Regionsformand

Lau Rosborg 
Alleens Fysioterapi i Odense 

Emil Carlsen
Fysioterapeutuddannelsen  
i Esbjerg 

Repræsentant for SU:

Studerende:

Menige medlemmer valgt på  
generalforsamlingen i 2010:

Thomas Bertelsen 
Arbejdsmarkedsafdelingen, 
Vejle Kommune 

Esther Skovhus 
Lektor v. fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg 

Peter Kromann 
BeneFiT Odense

Morten Topholm 
Fabrikken - center for sundhed i Slagelse 

Helle Bruun 
Visitator i Esbjerg Kommune 

Jasper Juhl Holm 
Leder v. OUH 

Belinda Toft 
Kolding Fysioterapi

Helene Benfeldt 
Odense Kommune 
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