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Til alle praktiserende fysioterapeuter i region Syddanmark 
 
GLAD til knæpatienter 
Siden sidste møde i SU har paragraf 2-aftalen omkring behandling af knæpatienter med GLAD-
konceptet været højt på dagsordenen i Region Syddanmark. I foråret blev vi af regionen 
inviteret til forhandlinger omkring GLAD, og vi har haft konstruktive og positive forhandlinger. 
Vi mangler kun ganske få ting, inden vi forhåbentligt kan lande en aftale. Alle bliver informeret 
omkring aftalens indhold så snart, den er underskrevet, og holder planen, opstartes aftalen 1/1-
2017. 
I samme ombæring vil vi fra samarbejdsudvalgets side rette en stor tak til praksiskonsulent 
Flemming Pedersen for en kæmpe indsats forud for forhandlinger om GLAD-aftalen. Uden hans 
utrættelige arbejde havde vi ikke haft så gode arbejdsbetingelser. 
 
Få det på skrift 
Vi har på de seneste møder haft sager, hvor det fra regionens fysioterapeuters side har været 
svært ved at løfte en bevisbyrde om indgåede aftaler med bl.a. kommuner. Der har i sagerne 
ikke været tilstrækkeligt skriftligt materiale i kommunikationen med regionen eller 
kommunen. Vi vil derfor opfordre til, at kommunikation omkring aftaler om f.eks. 
omsætningslofter og vikarordninger eller lignende foregår eller opfølges på skrift. På denne 
måde kan vi holde hinanden fast på de mundtligt indgåede aftaler, hvilket gør sagsbehandlingen 
betydeligt lettere i tilfælde af uoverensstemmelser. 
 
Årsmøde for praktiserende 
Onsdag den 16/11-2016 kl. 17-21 afholder vi i region Syddanmark årsmøde. I år med 
afholdelse på Bramdrupdam Idrætscenter, se vedlagte invitation. Vi starter tidligere end 
vanligt, da vi har en del på programmet. Det primære punkt er OK 2018. Der vil være 
repræsentanter fra Danske Fysioterapeuter, som tager rundt i alle regioner for at høre, hvilke 
områder vi fra fysioterapeuterne kan byde ind med. Alle forslag er velkomne, og kreativiteten 
kender ingen grænser, så læg derfor gerne hovederne i blød. Desuden vil Danske 
Fysioterapeuter orientere om og drøfte muligheden for en fremtidig Arbejdsgiverforening. 
 
Med venlig hilsen 
 
Fysioterapeuterne i samarbejdsudvalget 
Tine Hasselbrinck Madsen (koordinerende), Kristian Birk, Mette Gläser (suppleant for Mette 
Scherfig) og Lau Rosborg 
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Årsmøde for praktiserende fysioterapeuter i Region Syddanmark 

Alle praktiserende fysioterapeuter – ejere, lejere og ansatte – inviteres til årsmøde onsdag den 
16. november kl. 17–21 i Bramdrupdam Fritidscenter. 

Praktisk information 
Tid: Kl. 17.00-21.00 
Sted: Bramdrupdam Fritidscenter, Bramdrupskovvej 110, 6000 Kolding 
Forplejning: Der serveres sandwich fra kl. 17.00-17.15 
Spørgsmål: Skriv til syddanmark@fysio.dk 
Tilmeldingsfrist: Tilmeld dig på fysio.dk senest torsdag den 10. november 
Bemærk, at du ikke modtager bekræftelsesmail. Kun den der fremkommer på skærmen ved 
tilmelding. 
 
Etablering af en arbejdsgiverforening 
På Danske Fysioterapeuters repræsentantskabsmøde i begyndelsen af november vil der være 
en temadrøftelse vedrørende oprettelse af en arbejdsgiverforening for de praktiserende 
fysioterapeuter. På efterårsmødet vil baggrunden for tanken om oprettelse af en 
arbejdsgiverforening blive gennemgået, og et forslag til en model blive præsenteret. 
 
Dagsorden 
17.00-17.15: Kaffe, te, sandwich og kildevand 
 
17.15-17.45: Året der gik v. koordinerende fysioterapeut Tine Hasselbrinck Madsen 
 
17.45-18.00: Info ved praksiskonsulenter 
 
18.00-20.30: OK 2018 og Arbejdsgiverordning v. Danske Fysioterapeuter 
 
20.30-21.00: Valg til SU. På valg er Kristian Birk og Lau Rosborg (begge genopstiller) 
 
 
Vi glæder os til at se dig!  
 
Med venlig hilsen  
 
Fysioterapeuterne i SU 
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