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i region syddanmark

et er nu to år siden vi holdt generalforsamling i region 
syddanmark. regionsbestyrelsen har bestræbt sig på 
at udarbejde en beretning, der i korte træk beskriver 

arbejdet fra februar 2011 til april 2013. Beretningen vil derfor 
ikke være udtømmende for de aktiviteter, der har været de sid-
ste to år.

regionsbestyrelsen håber at beretningen vil give dig et ind-
blik i, hvad vi arbejder med, hvordan vi arbejder og ikke mindst 
give dig lyst til at deltage i generalforsamlingen.

det er vigtigt, at i medlemmer deltager i generalforsam-
lingen, da den er en af grundstenene i demokratiet i danske 
Fysioterapeuter. det er her medlemmerne kan deltage i de 
drøftelser, der skal danne grundlag for de næste to års arbejde. 
Vi har brug for at høre jeres mening, så vi fortsat kan udvikle 
vores indsats for jer.

en anden grundsten i vores demokrati er, at medlemmerne 
på generalforsamlingen skal foretage et valg om hvem, der skal 
sidde i regionsbestyrelsen de næste to år.

danske Fysioterapeuter har været igennem et formands-
valg. et stort tillykke til tina Lambrecht som er vores nye for-
mand.

Jeg stillede selv op til formandsposten, men det rakte des-
værre ikke. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke for 
støtte, vejledning, opmuntrende og anerkendende ord før, 
under og efter valgkampen.

Jeg vil koncentrere mig om opgaven som regionsformand 
med de mange udfordringer og muligheder, der er i denne  
post 

Brian Errebo-Jensen, Regionsformand
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et er blevet populært at være fysioterapeut. i hvert 
fald at dømme efter det rekordstore optag på fysio-
terapeutuddannelserne i region syddanmark. på 

uddannelsesstederne i Haderslev og esbjerg har man i år ople-
vet en stor fremgang i kvote 2-ansøgningerne som samlet er 
på hele 45 %.  også fysioterapeutuddannelsen i odense har 
oplevet en fremgang i kvote 2-ansøgerantal. optaget har været 
støt stigende i beretningsperioden: i 2011 modtog uddannelses-
stedet 572 ansøgninger mod 398 i 2010, hvilket var en stigning 
på knap 30 % og tallene for 2012 viser endnu en stigning på 
6 %.

men de mange kommende fysioterapeuter står også over-
for en udfordring. For besparelser i sundhedssektoren har ikke 
gjort det lettere for nyuddannede at finde job i regionen.

BespareLser på oUH

2010 viste et underskud på 150 mio. kroner på odense Univer-
sitetshospital, som derfor i 2011 og 2012 har skullet spare 220 
mio. kroner.  også odense kommune kunne i 2011 se frem til 
besparelser på området for børne- og familieafdelingen. i et 
læserbrev til Fyns stiftstidende udtrykte regionsformand Brian 
errebo-Jensen sin bekymring for besparelserne og opfordrede 
kommunen til at genoverveje dem. 

5000 FLere 
FysioterapeUter i 2020
Vi bliver flere og flere fysioterapeuter på arbejdsmarkedet. 
danske Fysioterapeuter har fået udarbejdet en analyse som 
viser, at der i 2020 er ca. 5000 flere fysioterapeuter på arbejds-
markedet på landsplan. dette skyldes en meget stor uddan-
nelseskapacitet. det er glædeligt at stadig flere søger ind på 
fysioterapeutuddannelsen. en analyse danske Fysioterapeuter 
lavede i sommeren 2012 viser også, at fysioterapeuter er en af 
de faggrupper, der holder længe på arbejdsmarkedet. alt i alt er 
det en meget stor udfordring for danske Fysioterapeuter at ini-
tiere, at der er beskæftigelse til så mange nye fysioterapeuter. 
denne opgave har topprioritet i foreningens politiske arbejde.

danske Fysioterapeuter kan ikke direkte skabe arbejde til 
fysioterapeuter, men vi kan påvirke beslutningstagere så der 
afsættes tilstrækkelige midler til sundhedsområdet, skole-
området og arbejdsmarkedsområdet – hvor fysioterapeuter er 
beskæftiget og gør en stor forskel.

BeskæFtigeLse

LedigHed 
Fuldtidsledighedprocenten for fysioterapeuter i  
region syddanmark

	  
	  
	  

	  

D

DimiTTenDeR i Region syDDanmaRk:

2011: 155
2012: 186
MEd foRBEhold foR ændRingER.  
KildE: dst, Kot, saMt dansKE fysiotERapEutERs EgnE BEREgningER
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Vi er også i en konstant dialog med vores grunduddannelser 
for at medvirke til, at bachelorerne er gearet til de udfordringer 
vi står overfor fx mht. en aldrende befolkning, flere kroniske 
sygdomme, mennesker der har svært ved at komme tilbage på 
arbejdsmarkedet efter sygdom etc. 

et andet stort potentielt arbejdsmarked er det store private 
arbejdsmarked. danske Fysioterapeuter har fået udarbejdet 
en rapport ”Health for sale”, som bl.a. viser, at der er et stort 
potentiale for fysioterapeuter på det private arbejdsmarked, og 
at der er en stor betalingsvillighed i befolkningen. 

se rapporten her (kræver at du er logget ind som medlem): 
http://fysio.dk/global/polorg/pdF/Lighthouse-rapport-final.pdf

traineeordning 
i forbindelse med finanslovforliget i 2012 blev der truffet 
aftale om en såkaldt traineeordning. ordningen er en hjælp til 
nyuddannede, til at få fodfæste på arbejdsmarkedet. til hver 
traineeordning er der bundet 10.000 kr. som kan anvendes til 
uddannelse.

ordningen er koordineret af FtF og danske Fysioterapeuter 
fik tildelt 27 pladser. Heraf fik region syddanmark syv pladser.

danske Fysioterapeuters sekretariatet har taget sig af det 
administrative og den konkrete kontakt til arbejdspladserne. 
regionsformandens og tillidsrepræsentanternes rolle har været 
at fremme kendskabet til traineeordningen og være en slags 
ambassadører for ordningen. derudover har regionsformanden 
konkret sammen med sekretariatet vurderet ansøgerne og 
arbejdspladserne for at ramme et optimalt match.

der er igangsat syv forløb her i regionen. Forløb som gør en 
stor forskel for de involverede fysioterapeuter, og som forhå-
bentlig gør, at de får fodfæste på arbejdsmarkedet.

rekrUttering og FastHoLdeLse
en stor udfordring danske Fysioterapeuter står overfor er 
fastholdelse og rekruttering af medlemmer. en høj organisati-
onsprocent er fundamentet for foreningens arbejde. naturligvis 
i forhold til kontingentindtægter, men også i forhold til den 
legitimitet i samfundet, det giver at have en høj organisations-
procent. derfor er dette område et andet stort strategiområde 
for foreningen.

meDlemmeRne foRDelT på oveRenskomsTeR i Region syDDanmaRk :

2. kvartal 2012 1. kvartal 2013 procentvis afvigelse

kL 729 740 1,5%

regioner 379 398 5,0%

staten 74 74 -0,0%

praksis 575 575 -0,0%

private 72 68 -5,6%

andre overenskomster 1 1 0,0%

Uoplyst 222 247 11,3%

i alt i Region syddanmark 2.052 2.103 2,5%

i alt i hele landet 9.332 9.450 1,3%
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anske Fysioterapeuter region syddanmark vil gerne 
være med til at sikre, at fysioterapeuter i region syd-
danmark altid er opdaterede i forhold til nyeste viden 

og at denne viden implementeres i praksis. derfor har det også 
været en mærkesag for danske Fysioterapeuter, at få oprettet 
en kandidatuddannelse i fysioterapi. dette mål blev indfriet i 
foråret 2011, hvor syddansk Universitet kunne byde de første 
studerende på kandidatuddannelsen i fysioterapi velkommen. 
Uddannelsen er en direkte udløber af danske Fysioterapeuters 
støtte til den fysioterapirelevante forskning på universitetet. 
danske Fysioterapeuter har sammen med praksisfonden og 
gigtforeningen i perioden 2007-2010 støttet Forskningsini-
tiativet for fysioterapi på syddansk Universitet med i alt knap 
4,4 millioner kroner.

optageLsestaLLet tiL deBat
Uddannelsessituationen blev også diskuteret på danske Fysio-
terapeuters repræsentantskabsmøde i november 2012. Her 
satte morten topholm fra regionsbestyrelsen i syddanmark 
optaget på fysioterapeutuddannelserne til debat. optaget er 
alt for højt, mener han.  

”Vi vil blive tvunget til at lave alt, og vi risikerer at udvande 
vores fag. sæt antallet af uddannelsespladser ned på grundud-
dannelsen til fysioterapeut nu, og lad i stedet de unge men-
nesker søge ind på uddannelser, hvor der også efter krisen er 
arbejde til dem”, lød morten topholms opfordring.

regionsformand i syddanmark Brian errebo-Jensen var enig 
med morten topholm i, at smertegrænsen er nået, og at opta-
get ikke skal øges, men advarede mod at lade bekymringen få 
magten: ”kL omtaler os i sit sundhedsudspil som nøglemed-
arbejdere. sådan skal vi også se os selv. Vi skal passe på med 
ikke at tale vores fag ned, selvom der er krise.”

UddanneLse

D

Brian Errebo-Jensen var inviteret til at tale til dimissionen af et hold 
nyuddannede fysioterapeuter fra fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg. 
han fik samtidigt glæden af, at overrække de studerendes pris, en check 
på 25.000 kr. til tre tidligere fysioterapeutstuderende fra Esbjerg.

anTal opTagne på gRunDuDDannelsen i fysioTeRapi  
i Region syDDanmaRk:

2011: 288
2012: 287
KildE: www.Kot.dK
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Ved regionens to fysioterapeutuddannelser i odense og 
esbjerg/ Haderslev sidder regionsformand Brian errebo-Jensen 
som formand for uddannelsesudvalgene. Uddannelsesudval-
gene har til opgave at rådgive om studiernes indhold, udvikling 
og udbudsdækning. Udvalgene er sammensat af arbejdsgiver- 
og arbejdstagerrepræsentanter fra uddannelsernes arbejds-
marked, repræsentanter fra praktikdelen, forskningssektor 
etc. der er nogle gode vejledende diskussioner som er med til at 
skabe endnu bedre grunduddannelser i vores region.
 

organisationsprocenten 
BLandt stUderende
danske Fysioterapeuter har i den forløbne periode gjort en stor 
indsats for at rekruttere studerende. som led i foreningens 
indsats overfor de studerende deltager regionsformanden nu 
både i arbejdsmarkedsorienteringen på sidste modul af fysiote-
rapeutuddannelsen og i introduktionen af de nye studerende.

regionsbestyrelsen oplever, at der generelt fra de stude-
rendes side er stort engagement og interesse for det politiske 
arbejde. dette afspejles også i den høje organisationsprocent 
blandt de studerende. i første kvartal af 2013 er 89% af de stu-
derende på  fysioterapeutuddannelsen i Haderslev, 84% af de 
studerende på fysioterapeutuddannelsen i odense og hele 90% 
af de fysioterapeutstuderende i esbjerg medlem af danske 
Fysioterapeuter. det tegner godt for fremtiden. 

oRganisaTionspRocenT i Danske fysioTeRapeuTeR BlanDT sTuDeRenDe i Region syDDanmaRk:

ucsyD - HaDerslev

2012: 80%
2013: 89%

ucsyD - esbjerg

2012: 77%
2013: 90%

ucl - oDense

2012: 65%
2013: 84%

opgJoRt i åREts føRstE KvaRtal
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poLitisk 
interesseVaretageLse

 egionsbestyrelsen har i løbet af beretningsperioden 
sat fokus på kontakten mellem regionens fysio-
terapeuter og politikerne i regioner og kommuner. 

traditionen i danske Fysioterapeuter har ellers været, at det 
alene var formanden samt regionsformændene, som havde 
kontakten til politikerne. men med den nye måde at arbejde 
på, er regionsbestyrelsesmedlemmerne blevet ”sluppet løs” på 
politikerne med en håndfuld udvalgte budskaber. Blandt andet 
behovet for mere fysioterapi i psykiatrien og perspektiverne i 
at give udvalgte patientgrupper konservativ behandling frem 
for operation.

anette ViLHeLmsen på Besøg 
på BeneFitkLinikken
Benefitklinikken i odense havde i foråret 2012 besøg af sFs 
daværende handicapordfører annette Vilhelmsen. klinikejer 
peter kromann, der også sidder i danske Fysioterapeuters 
regionsbestyrelse, viste rundt. det blev til en snak om den 
udvikling, som klinikker for fysioterapi undergår i disse år. peter 
kromann fortalte om kædedannelse inden for branchen, det 
stigende antal fusioner og om det voksende faglige samarbejde 
og udviklingsarbejde klinikker imellem. det primære emne på 
programmet var ordningen om vederlagsfri fysioterapi. derfor 
var Birthe rasmussen inviteret med til mødet for at fortælle 
om sit syn på ordningen. Birthe rasmussen har levet med 
sclerose i 25 år og har med egne ord slidt et par fysioterapeuter 
op.

HerreVæreLset Fik Besøg  
aF en kVinde
senere på året 2012 fik Herreværelset besøg af Jane Heitman 
som sidder i Folketinget for Venstre. ”Herreværelset” er et 
hold mænd, som hver uge mødes til træning på middelfart 
Fysioterapi i Jernbanegade i middelfart. Fælles for mændene er, 
at de har nedsat funktionsevne som følge af forskellige syg-
domme: nogle har apoplexi, andre har sclerose eller parkinson. 
Jane Heitman fik en snak om vederlagsfri fysioterapi med både 
patienterne og  per Friis madsen – den ene klinikindehaver.

Jane Heitmann var meget tilfreds med besøget: ”som psy-
kiatri- og forebyggelsesordfører er det et stort aktiv for mit 
daglige arbejde i Folketinget både at høre, se og fornemme 
hvordan dagligdagen på en klinik for fysioterapi former sig. 

r

annette vilhelmsen spurgte til kommunernes engagement i ordningen. 
det gav regionsformand Brian Errebo-Jensen anledning til at efterlyse 
stærkere kommunale tilbud til de patienter, som har tværfaglige behov
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særlig glæder jeg mig over det høje aktivitetsniveau og enga-
gement fra både personale og patienter. et besøg i Herrevæ-
relset med fuld fart frem og smil på læben, bekræfter kun min 
tilgang til forebyggelse og genoptræning – at fysisk aktivitet 
skaber glæde og giver positiv energi for både krop og sjæl,” for-
tæller hun.

Fysisk aktiVitet i psykiatrien
Fysisk aktivitet i psykiatrien var på dagsordenen da socialde-
mokraternes psykiatriordfører karen klint blev inviteret til Vejle 
sygehus af danske Fysioterapeuter. Her fik karen klint bl.a. lej-
lighed til at møde fysioterapeut pernille trondhjem, der fortalte 
om sit daglige arbejde i psykiatrien. Hun fortalte karen klint, at 
hun arbejder med patienternes forhold til deres kroppe ”mange 
af dem vi møder har nedsat kontakt med sig selv, og det smit-
ter af på deres kontakt med andre mennesker.” sagde hun. 
Fysioterapi kan spille en stor rolle på det psykiatriske område, 
da psykisk syge har højere risiko for livstilsygdomme og derfor 
har særligt behov for en sundhedsfremmende og forebyg-
gende indsats. desværre er fysisk aktivitet og fysioterapeutisk 
behandling stadig svagt prioriteret på det psykiatriske område. 
regeringen har dog tidligere på året nedsat et udvalg med fhv. 
statsminister poul nyrup rasmussen i spidsen. Udvalget skal 
komme med forslag til, hvordan indsatsen for mennesker med 
psykisk sygdom tilrettelægges og gennemføres bedst muligt. 

møder med LokaLe poLitikere
regionsformanden og regionsbestyrelsen har også holdt en 
række møder med lokale politikere. i 2011 mødtes regionsfor-
manden med rådmænd i odense Jane Jegind fra sundhedsområ-
det og stina Willumsen fra børn og unge-området. Bestyrelsen 
har også haft en række møder med Vejle kommune, hvor det 
især er kommunens status som frikommune der har været på 
dagsordenen. der har også været møder med borgmestrene/ 

sundhedsudvalgsformænd i esbjerg, kolding, sønderborg og 
Fredericia. desuden med ledende politikere og embedsmænd 
i regione. disse møder omhandlede psykiatri, ”mindre kniv – 
mere træning” og potentialet i dette samt diagnosticeringspo-
tentialet blandt fysioterapeuter.

Karen Klint er på besøg i psykiatrien på vejle sygehus. danske fysio-
terapeuter havde inviteret hende på besøg for at sætte fokus på, at der 
stadig er brug for mere viden om brugen af fysisk aktivitet og fysioterapi 
til mennesker med sindslidelser og psykiatriske sygdomme. 
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Regionsformand Brian Errebo-Jensen og 
formand tina lambrecht har haft 

 foretræde for folketingets sundhedsudvalg. 
Brian Errebo-Jensen fortalte efter mødet, at 

han var rigtig glad for, at han fik mulighed 
for at sætte nogle ting på plads og rette 

nogle af de misforståelser, som faaborg-
Midtfyn Kommune har turneret med.

foto: henrik frydkjær

FoLketingsVaLget 2011
i forbindelse med folketingsvalget 2011 gav danske Fysio-
terapeuter også medlemmerne mulighed for at møde lokale 
politikere da regionsbestyrelsen arrangerede to valgdebatter i 
regionen. det ene møde i esbjerg måtte dog aflyses, mens det 
andet møde i odense bød på en spændende debat mellem Julie 
skovsby (s), annette Vilhelmsen (sF), mai Henriksen (k) og 
erling Bonnesen (V) og regionens fysioterapeuter. alle fire kan-
didater blev i øvrigt valgt til Folketinget.

på mødet diskuterede politikerne blandt mange andre emner 
fysioterapi frem for operation (”mindre kniv - mere træning”). 
alle var enige om, at fremme træning i stedet for operation. 
men annette Vilhelmsen (sF) pointerede samtidigt, at det er 
nødvendigt at skaffe penge til træning. ”Vi ser alt for mange 
vælge en hurtig operation, fordi de er bange for at glide ud af 
arbejdsmarkedet på grund af for mange sygedage. men på 
langt sigt var de måske bedre tjent med træning” sagde hun. 

erling Bonnesen pegede dog på problematikken omkring ven-
telister ”hvis folk fejler noget, skal det jo ordnes”, sagde han 
og fortsatte ”regeringen har afskaffet de lange ventelister og 
givet patienterne det frie sygehusvalg – det synes vi i Venstre 
er et godt alternativ for patienterne”.

Ventetid på genoptræning
regionsbestyrelsen har også haft fokus på genoptrænings-
området. i foråret 2011 afslørede en undersøgelse af genop-
træningsområdet, som danske Fysioterapeuter fik foretaget 
i samarbejde med ergoterapeutforeningen, ældre sagen og 
danske Handicaporganisationer, at ventetiden på genoptræ-
ning efter udskrivelse fra sygehus er steget. Undersøgelsen 
viste, at borgere i syddanmark må vente helt op til tre uger på 
genoptræningsforløb. Værst ser det ud for borgere i kolding, 
tønder og Fanø kommune der må vente helt op til fire uger før 
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de modtager tilbud om genoptræning. regionsformand Brian 
errebo-Jensen forklarede bl.a. til p4 syd, at der er god økonomi 
i at sikre borgerne genoptræningstilbud hurtigt efter udskri-
velse.

VederLagsFri Fysioterapi
da sektionsleder i Vejen kommune Jørgen thøgersens (s) til 
Jyske Vestkysten i november 2012 kaldte den vederlagsfri fysi-
oterapei for et tag-selv-bord, reagerede regionsformand Brian 
errebo-Jensen prompte med et læserbrev til samme avis. regi-
onsformanden gjorde opmærksom på, at borgere der modtager 
vederlagsfri fysioterapi er syge mennesker, som ikke fortjener 
en mistænkeliggørelse. Læserbrevet blev positivt mødt fra Jør-
gen thøgersen, der udviste interesse for det fysioterapeutiske 
område. Brian errebo-Jensen gav derefter udtryk for, at han 
håber, at kommunen vil gå i dialog med danske Fysioterapeu-
ter, men understregede samtidigt, at mennesker med kroniske 
handicaps  skal have den behandling, de har behov for – også 
selvom det betyder udgifter for kommunekassen.

Faaborg-midtfyn kommune har kritiseret den vederlagsfri 
fysioterapi. eftersom kommunen har myndighedsansvaret for 
ordningen, ønsker man også ordningen hørende under sociallov-
givningen. regionsformanden slog i Fyens stiftstidende fast, 
at danske Fysioterapeuters holdning er klar. ”Vi ønsker en uæn-
dret ordning med hjemmel i sundhedsloven. det er afgørende, 
at patienterne får en ydelse, der er sundhedsfagligt vurderet.,” 
siger Brian errebo-Jensen og fortsætter: ”Vi er ikke trygge ved 
et kommunalt fokus på at lægge loft på antal behandlinger 
svarende til kommunens serviceniveau. det er jo heller ikke 
politikerne, der bestemmer, hvor mange skalpeller en kirurg må 
bruge.”

i begyndelsen af februar 2013 blev der på initiativ af dan-
ske Fysioterapeuter holdt et møde mellem Faaborg-midtfyn 
kommune og danske Fysioterapeuter. Bl.a. blev kommunen 
opfordret til at bruge overenskomstsystemet i stedet for at 
gå i pressen.  der var enighed om at samarbejde om at udvikle 
kvaliteten i ordningen, også med inddragelse af praksiskonsu-
lenterne.

den 26. februar 2013 havde både Faaborg-midtfyn kom-
mune, danske Fysioterapeuter og danske Handicaporganisatio-
ner foretræde for Folketingets sundhedsudvalg om vederlags-
fri fysioterapi. ”Vi samarbejder om de ting, vi kan blive enige 
om. Vi har så også nogle grundlæggende uenigheder, der må 
løses andre steder,” sagde Brian errebo-Jensen. 
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eskæftigelsessituationen sætter fokus på den 
faglige- og professionsmæssige udvikling blandt 
fysioterapeuter. og det har netop været målet med 

den række af medlemsarrangementer regionsbestyrelsen har 
afholdt i løbet af 2011-12. regionsbestyrelsen har stort fokus 
på, at en væsentlig andel af budgettet anvendes målrettet til 
medlemsaktiviteter.

regionsbestyrelsen havde blandt andet planlagt den tilba-
gevendende mini-fagfestival, der skulle løbe af stablen i efter-
året 2011. mini-fagfestivalen skulle have fokus på fysioterapi 
og teknologi. gennem en række spændende oplæg og work-
shops havde arrangementet til formål at bidrage til profes-
sionsudvikling og innovation blandt regionens fysioterapeuter. 
desværre måtte regionsbestyrelsen aflyse mini-fagfestivalen, 
da der var for få tilmeldte. regionsbestyrelsen håber at kunne 
gennemføre mini-fagfestivaler i fremtiden, og at fysioterapeu-
ter i region syddanmark vil støtte op om disse.

Heldigvis var der til gengæld stor tilslutning til en række 
andre medlemsarrangementer som danske Fysioterapeuter 
arrangerede.

aFHoLdte medLemsmøder i 2011
•	Regionsgeneralforsamling.  generalforsamlingen blev 

afholdt på syddansk Universitet, odense d. 3.2. (ca. 20 
deltagere). Følgende emner udenfor dagsordenen: 1) 
kandidatuddannelse i fysioterapi 2) forskningsaktiviteter ved 
FoF. 

•	medio marts blev der afholdt to temaeftermiddage om 
”mindfulness” m. psykolog silke rowling. arrangementerne 
var en opfølgning på temaeftermiddag den 17.6. 2010 (oUH), 
hvor der var en venteliste på 108 fysioterapeuter. møderne 
blev holdt den 10.3.2011 i esbjerg (75 deltagere) og den 
17.3.2011 i Fredericia (80 deltagere). 

•	To møder om neurorehabilitering: esbjerg d. 31.5. (ca. 40 
deltagere). odense d. 3.11. (ca. 50 deltagere). tværfagligt arr. i 
sundhedskartelregi. 

•	To valgmøder: odense d. 7.9. i odense (30 deltagere) og 
esbjerg d. 8.9. i esbjerg (aflyst pga. for få deltagere) 

Tværfagligt møde om ældre og alkohol, afholdt i odense. 
støttet med 3.000 kr. sammen med dsr, Foa og etF. 

•	mini-fagfestival 2011 som skulle afholdes i oktober. aflyst 
pga. for få tilmeldte. 

•	Der blev desuden afholdt et forårs- og et efterårsmøde i 
samarbejde med daværende praksiskonsulent Helge Bech: 
 
til forårsmødet i 2011 var det med temaet: ”at udarbejde 
et projekt” og om fundraising, projektansøgning, skrive-
processen, vejledning etc. arrangementet blev afholdt i 
Haderslev.  medlemsmødet var et opfølgningsarrangement til 
fagfestivalen vedrørende projekter om fysisk aktivitet (ca. 20 
deltagere) 
til arrangementet i efteråret 2011 var det temaet cancer og 
fysioterapi der var på dagsordnenen. mødet blev afholdt d. 
30.11 i odense (ca.  175 deltagere og ca. 40 på venteliste).

medLemsaktiViteter

b

fagstafet og medlemsmøder
regionsbestyrelsen har et mål om at 
udvikle en fagstafet i forhold til medlems-
møder. tiltaget går ud på, at en arbejds-
plads får stillet et beløb til rådighed til at 
afholde et møde åbent for alle medlemmer 
i regionen. emnet for mødet skal have et 
fagligt/ fagpolitisk indhold. efter afholdelse 
af mødet bliver stafetten givet videre til en 
anden arbejdsplads. 
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aFHoLdte medLemsmøder i 2012
•	Trin-for-trin arrangement med inge ris, fysioterapeut og 

specialist i muskuloskeletal fysioterapi. på to medlemsmøder 
fortalte inge ris om trin-for-trin modellen for træning af 
kroniske smertepatienter. trin-for-trin giver råd og vejledning 
til et målrettet, selvstyret træningsforløb delt op i fire trin 
baseret på patientens ressourcer. møderne blev afholdt 
i esbjerg d. 5.3. og i odense d. 19.3. Begge møder var 
velbesøgte
•	ultralydsscanning var temaet for et medlemsmøde som blev 

afholdt senere på foråret. Her fortalte overlæge charlotte 
strandberg , gentofte billeddiagnostiske afdeling om de 
mange muligheder med ultralydsscanning og viste eksempler 
på hvor, hvornår og hvordan det kan anvendes. mødet blev 
afholdt i esbjerg d. 24.5.
•	modicforandringer var på programmet til en temaaften 

i september. Her kunne medlemmerne blive opdateret 
med den nyeste viden indenfor området af ph.d. og 
fysioterapeut Hanne albert. mødet var en del af regionens 
fagstafet. Fagstafetten er videresendt til Haderslev 
kommune som tager teten ved et medlemsmøde om 
muskelfunktionsdiagnostik med fysioterapeut alik 
Weintraube. mødet om modicforandringer blev afholdt i 
Fredericia d. 20. 9. 
•	kroniske smerter var emnet for årets to sidste medlems-

møder. Fysioterapiuddannelserne i odense og esbjerg var 
vanen tro velvillige til at stille lokaler til rådighed da overlæge 
gitte Handberg fra smertecentret i odense og fysioterapeut 
eva Hauge fortalte om kroniske smerter. møderne blev 
afholdt i esbjerg d. 19.11. og i odense d. 26.11. og begge møder 
var velbesøgte. 

FøLgende 
medLemsarrangementer er 
FastLagt i 2013:

•	medlemsmøde om muskelfunktionsdiagnostik 
afholdes d. 15.4. v. Uc syddanmark 
(Fysioterapeutuddannelsen i Haderslev) 
Foredragsholder: fysioterapeut/ specialist i musculoskeletal 
fysioterapi alik Weintraube 

•	Regionsgeneralforsamling 
afholdes d. 7.5., kl. 17-21 ved Fredericia idrætscenter. i år 
med to meget kompetente foredragsholdere: ewa roos fra 
Forskningsenheden for fysioterapi v. sdU og Bente klarlund 
pedersen, rigshospitalet/ københavns Universitet. 

•	i juni måned afholdes i samarbejde med ergoterapeut-
foreningen og dansk sygeplejeråd et eftermiddagsmøde for 
visitatorer. overskriften for mødet er: Hvordan håndteres 
de forventninger egen faggruppe har til en, i de stillinger på 
sygehusene og i kommunen vi samarbejder med omkring 
borgerne. 
på mødet vil der blive mulighed for at diskutere rollen som 
visitator i relation til samarbejde med egen faggruppe. mødet 
vil desuden byde på et oplæg om faglighed og identitet - 
problemer og vilkår. 
 
efteråret er planlagt med to møder: 

•	medlemsmøde om funktionelle lidelser. Forsøges afholdt i 
uge 37 i Fredericia el. kolding.  

•	Tre parallelle møder (odense, esbjerg og Haderslev) med 
emnet vederlagsfri fysioterapi. Fyraftensmøder kl. 17-20.30. 
mødet i odense afholdes tirsdag den 28. maj 
indhold: politisk uro om vederlagsfri fysioterapi, præsentation 
af test og måleredskaber/ kliniske retningslinier og 10-punkts 
kvalitetsprogram. 
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egionsbestyrelsen er efter en tid med vakance igen 
fuldtallig. der er god energi og mange kompetencer i 
regionsbestyrelsen.

i danske Fysioterapeuters vedtægter er regionsbestyrelsens 
arbejde beskrevet således:

”regionsbestyrelsen har til opgave at varetage medlem-
mernes lokale interesser inden for regionens område. regionen 
har med ansvar over for hovedbestyrelsen kompetence i lokale 
spørgsmål. regionsbestyrelsen handler under ansvar over for 
medlemmerne i regionen.” (Fra danske Fysioterapeuters ved-
tægter § 7, stk. 2 vedr. ”opgaver og kompetence”)

der afholdes seks årlige regionsbestyrelsesmøder, samt et 
seminar. desuden en årlig konference for alle fem regionsbe-
styrelser.

regionsbestyrelsen har i den forløbne periode prioriteret 
politisk interessevaretagelse.

derudover har regionsbestyrelsen beskæftiget sig med:
•	Besparelser indenfor vores beskæftigelsesområder
•	drøftelser af sundhedspolitik og brugerbetaling indenfor 

sundhedsvæsenet
•	Forberedelse og evaluering af repræsentantskabsmøde 2012
•	planlægning og afholdelse af medlemsmøder
•	afgivelse af høringssvar
•	Fremtidige beskæftigelsesmuligheder for fysioterapeuter
•	Hverdagsrehabilitering
•	drøftelser af emner fra hovedbestyrelsesmøderne

Ved mange af møderne har der været inviteret gæster som 
oplægsholdere og til en efterfølgende dialog.
dette er med til at skabe mange gode kontakter – både faglige 
og politiske.

regionsFormandens 
repræsentationer

•	regionsbestyrelsen
•	Hovedbestyrelsen i danske Fysioteraputer og udvalg:
•	etisk Udvalg
•	arbejdsmiljørådet
•	Udvalg for praksis og privat
•	patientombuddets disciplinærnævn
•	repræsentantskabet, danske Fysioterapeuter
•	Formand for uddannelsesudvalgene ved 

Fysioterapeutuddannelserne i odense og esbjerg Haderslev
•	sundhedskartellet i region syddanmark
•	samarbejdsudvalget for praktiserende fysioterapeuter i 

region syddanmark
•	Bestyrelsen for FtF i region syddanmark
•	Bestyrelsen for pensionskassen for sundhedsfaglige, pka

tak til alle de, der har involveret sig i og deltaget i danske 
Fysioterapeuters arbejde i de sidste to år. især tak til regions-
bestyrelsen, tillidsrepræsentanter og sU-medlemmer for jeres 
store arbejde. 

Forhåbentlig ses vi til debat, netværk, hyggeligt samvær 
og gode foredragsholdere ved regionsgeneralforsamlingen den 
7. maj.  

Regionsbestyrelsen

om regionsBestyreLsens 
arBeJde

r
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