
Referat 
Generalforsamling Danske Fysioterapeuter region Syddanmark 

Torsdag den 29. 01. 2009 på Vejle Sygehus 
 
Tilstede:  
21 deltog i generalforsamlingen heraf 5 fra bestyrelsen. I den faglige del deltog 25 
personer. 
 
Dagsorden 
1. Velkomst ved regionsformand Brian Errebo-Jensen 
2. Valg af dirigent 
3. Mundtlig beretning v. Brian Errebo-Jensen 
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2008 
5. Fremlæggelse af budget 
6. Indkomne forslag 
7. Valg til regionsbestyrelsen. Der skal vælges 3 medlemmer for en 2-årig 
periode. 

På valg er:  
Marianne Schultz (genopstiller ikke) 
Pia Bruus (genopstiller ikke) 
Esther Skovhus (genopstiller) 
 
Desuden skal der vælges 2 suppleanter for en 1-årig periode. 
Valgperioden starter umiddelbart efter valgets afholdelse. 

8. Eventuelt 
9. Afslutning 
 
Referat 

 
Ad.1 Velkomst ved regionsformand Brian Errebo-Jensen  
Bestyrelsen præsenterer sig kort 
Pga. sygdom er der 6 afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Margit Lunde, Kirsten Thoke, 
Thomas Bertelsen, Tyge Sigsgaard Larsen, Søren Olsen, Pia Bruus. 
 
Ad. 2 Valg af dirigent. 
John Kristiansen , kredsnæstformand i DSR i region Syddanmark vælges. 
 
Ad. 3. Mundtlig beretning  
Mål med den skriftlige beretning er at medlemmerne hurtigt kan danne sig et overblik, 
og få en fornemmelse af hvad der er sket i regionen, Samtidig med at man får lyst til 
at læse beretningen og deltage i generalforsamlingen. 
Mål med mundtlig beretning er at supplere.  
 
Temaer: 
 Beskæftigelse. Obs! Slotsholms-rapporten. 
 Kommunalreformen 

Sygehusvæsenet presset. Dog ikke mistet fysioterapeuter. Der er afgivet 
høringssvar vedr. akutplanen/ den fremtidige sygehusstruktur i Region 
Syddanmark. Evt. holde en temadag for fysioterapeuter i sygehussektoren. 

  
Praksis sektoren.  
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Kommunerne har overtaget myndighedsansvaret pr. 1.8.2008 på det 
vederlagsfrie område. Det har bevirket megen uro og usikkerhed blabdt 
praktiserende fysioterapeuter. 

  
Opgaveflytning/-glidning. Udvidet rygundersøgelse forventes igangsat 
i løbet af 2009. 

 
 Konflikt 59 dage.  

Evaluering af strejken kan ses på  www.fysio.dk 
    
 Trepartsmidler 

FTF udarbejdet katalog med principper. Vær opmærksom i egen 
kommune/ region på midler til kompetenceudvikling og 
seniorinitiativer.  

 
 Fysioterapeutuddannelser: årligt optag:103 i Esbjerg, 130 i Odense. 

Søgning til fysioterapeutuddannelserne er stadig stor. I 2008 startede 
776 på de 8 fysioterapeutuddannelser i Danmark. 

  Ny studieordning er iværksat. 
 
 Repræsentantskabsmøde  

Fokus på praktik i praktiksektoren. Forsøgsregion 
  Følge af konklusioner i Muusmann rapporten.  
  Regionerne styrkes. Lønnet næstformand ophører. 
  Kontaktpersoner/ SU-medlemmer får nye retningslinier 
  Politik for ledere vedtaget 
  Puljer til forskning, professorater. 
  Fund-rasing 
  Fortsat attraktivt at være sygehusansat. 
 
 Fra bestyrelsen i øvrigt:  

Forventninger til det kommende års arbejde jf. den skriftlige beretning. 
 Lejemål i Middelfart opsagt pr. 31. marts 2009. 

 
Fra de fremmødte: 
 
OK08: 

Dilemma både at være i konflikt og ikke i konflikt. Hvordan var det at være 
”menig”? Hvordan kunne der føles ejerskab for konflikten?  
Sygehus: lidt samvittighedskvaler ved ikke at være udtaget.  
Det var ikke til at se hvor tingene foregik, når man ikke var på arbejde. Der 
var mangelfuld information på www. 
Havde vi haft et større sygehus med. 
Er der mon stadig en vilje til at gå i konflikt? Gerne flere overvejelser over 
hvem der skal udtages. 
Men er konflikt-midlet en mulighed? – Skal vi ikke bruge de næste tre år til at 
profilere vores fag. Så skaber vi grundlag for en rigtig god forhandling. 
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Vi skal profilere os nu. Der kommer to store hospitaler. Vi skal lave 
regnestykker der underbygger at det er en god investering at ansætte 
fysioterapeuter. 

 
Trepartsmidler. 

Hvor mange kr. er det vi taler om? Fordelingsnøglen? Hvor er det reelle 
beslutnings- niveau? 
Hvad vil vi som faggruppe og hvad vil vi som afdeling? 

 
Hvor finder vi informationer om det? Bl.a. på FTF’s hjemmeside. 

 
Kommunalreformen: 

Arbejdsforholdene på sygehusene SKAL have fokus. Det er på vej til at blive 
en lidet attraktiv arbejdsplads. Den grundlæggende basis forhold er ej muligt. 
Opgaveglidning. Fysioterapeuter har fået andre opgaver. Der er ikke styr på 
snitfladerne. Hvor patienterne genoptrænes virker tilfældigt. Snitfladerne skal 
på plads nu - det har kørt sådan i to år nu. 

 
Vi skal også tilpasse os nye tider på sygehusene. Fysioterapeuter laver også 
UL- scanninger og genoptræningsplaner ex skulderklinik. 
Der er bestemt mange spændende områder på sygehusene og man er ikke så 
afhængige af lægerne. 

 
Det er således også eksempel på at snitfladen er uklar. Det ovennævnte ex er 
specielt fra Vejle. Det er nødvendigvis ikke sådan det ser ud ved regionens 
andre sygehuse. 

 
Det er alt for store forskelle inden for samme region. Det holder bare ikke. 
Danske Fysioterapeuter skal på banen NU. Det er ikke noget at sige til at 
lægerne ikke kan finde rundt i det det. Vi skal opdrage lægerne og bliver 
skarpe på at ”melde tilbage”. 
Hvornår er det almen genoptræning og hvornår er det specialiseret? Det skal 
der styr på. 
Hvordan kan man få honorering for kontrol – der mangler en SKS kodning. 

 
Snitfladen skal op i følgegrupperne. 

 
Vejen kommunes praktiserende vil have kontakt til Vejen kommune. 
BEJ bistår gerne. Vejen kommune får opgaver løst i andre kommuner. 

 
Ønsker om flere temadage. Gerne geografisk fordeling 

 
Skriftlig og mundtlig beretning godkendes.  
 
Ad.4. Regnskab 
Godkendt 
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Ad.5. Budgetfremlægning 
Taget til efterretning 
 
Ad.6. Indkomne forslag  
Ingen 
  
Ad.7. Valg til regionsbestyrelsen 
Esther Skovhus blev genvalgt. 
Det var ikke muligt at få valgt til to øvrige pladser og til de to suppleantpladser.  
 
De fremmødte giver bestyrelsen mandat til at opsøge mulige kandidater. De 
fremmødte kontakter deres baglande med henblik på mulige kandidater.  
Der vil blive afholdt en ekstraordinær generalforsamling vedr. suppleringsvalg til 
regionsbestyrelsen. 
 
Ad. 8. Evt.  
Intet 
 
Ad. 9. Afslutning 
Brian Errebo-Jensen takkede Marianne Schultz og Pia Bruus for deres tid i 
regionsbestyrelsen. Desuden tak til John Christiansen for at være dirigent. Endelig tak 
til tillidsrep. Inger Hedegaard for bistand med lån af lokaler, fortæring mv. 
 
 
 
 
     Referent                                     Dirigent                                           Formand 
Esther Skovhus                           John Christiansen                         Brian Errebo-Jensen 
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