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Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark                    

      

              21.10.2022 /HB/Bej 

Referat 

 

Regionsbestyrelsesmøde mandag den 10.10.2022, kl. 9 -18.30 

Mødet holdes ved Kokholm 3.a, lokale M4, Bramdrupdam, 6000 Kolding. 
Kl. 16-18.30 holdes der et ”åbent” RB-møde, hvor medlemmer i Syddanmark er inviteret til at 
deltage i en diskussion af dagsordenen til Repræsentantskabsmødet. 
 
Deltagere: Lis Jensen, Helene Benfeldt, Rikke Kruse, Helle Bruun, Louise Beck, Lau Rosborg, 
Niels Fryd, Thomas Bertelsen, Ann Louise Lunddahl, Rune Myrup Andersen, Brian Errebo-Jensen. 
Afbud: Lis Jensen 
 
 
Kl. 9-10.30 deltager netværkskonsulent Lene Lebech i mødet.  
 
 
Kl. 11.30 -12.00 Teams oplæg fra Simon Bondo Povlsen, senior konsulent i sekretariatet, vedr. 

studerende/ dimittender. Info om studerende indsatsen – undersøgelsen af de studerende, hvad vil 

de studerende gerne have mere af? Der er kommet anbefalinger af dette arbejde som fremlægges 

til HB. Fra 2019-2022 er antallet af studerende medlemmer faldet med 7 %.  

 
 

Dagsorden 

O. Valg af referent 

Helle er referent  

 

1. Underskrift af referat fra RB-mødet den 25.8.2022 

    Herunder opfølgning på punkter fra sidste møde.  

Der har ikke været indsigelser til referatet. BEJ orienterer om, at der fortsat afventes svar fra den 

Norske Fysioterapi forening (NFF) ift. information om hvorledes det fungerer for dem med nedsat 

kontingent for dimittender (første år). Denne info ift. forslaget omkring nedsat kontingent til 

repræsentant skabet. Det vil evt. være fordelagtigt at kunne referere til dette under fremlæggelse 

af forslaget. 

 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendes. Niels orienterer om, at han tager orlov fra bestyrelsesarbejdet frem til 

generalforsamlingen. Niels kan fremadrettet kontaktes på: frydniels@gmail.com.  

mailto:frydniels@gmail.com
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Idet der ikke er flere suppleanter er der to vakante pladser i regionsbestyrelsen.  

 

3. Sager til beslutning 

          

3.1 Evaluering og opfølgning på Regionskonferencen den 5-6. september 

  

 - Indtryk og kort evaluering 

- Inspiration til vores arbejde i RB?  

RB evaluerer regionskonferencen. Den skriftlige evaluering var tilhæftet dagsorden.  

Desuden en drøftelse af projekt om temamøder for dimittender? 

 

Generel tilfredshed med regionskonferencen: 

Rune – opmærksomhed på undervisere ved fysioterapeutuddannelserne og statsansatte. 

Lene – optaget af hvad driver de unge, dimittendindsats – bro mellem studie, arbejdsliv, drømme. 

Netværkskonsulenterne afventer strategi fra Danske Fys ift. hvad dimittendindsatsen skal 

indeholde.  

Brian - vigtigt at der er et trækplaster ved et eventuelt fyraftensmøde for dimittender. Vigtigt at 

huske, de som er på arbejdsmarkedet også – der er også udmeldinger blandt eksisterende 

medlemmer 

Reg. syd vil gerne arbejde videre med dimittendindsatsen.  

 

Lene orienterer om at der kommer et tiltag rettet mod undervisere - august 2023, temadag. 

Brian – opmærksomhed på dimittendopkald, skal der være en ny version, skal det systematiseres 

anderledes? 

Helle – vigtigt at inddrage de involverede, spørge dimittenderne. 

Lau – vigtigt at sekretariatet også er klædt på til at varetage de henvendelser der kommer, og at 

sekretariatet ved hvem de skal henvise videre til. 

 

 

Idé omkring temaaftener, temadage det første år efter endt uddannelse – lave plan ift. hvad som er 

meningsfuldt for de studerende. Der skal arbejdes videre med denne idé. Denne idé blev 

præsenteret ved ”ferniseringen” på regionskonferencen.  

Lau, Louise, Ann Louise, Rikke og Lene laver et lille oplæg til RB mødet den 06.12.2022. Er der 

spørgsmål ift. uddannelsessystemet, kan der trækkes på Brian.  

 

Brian fortæller at uddannelsesudvalgene også drøfter de studerendes fremtidige arbejdsliv. 

Professionshøjskolerne er forpligtiget til at lave dimittendundersøgelser, så der vil også være viden 

at hente der.  

 

  

 

3.2 Kort status ved netværkskonsulent Lene Lebech 

- Hvilke netværksmøder og tiltag er i gang? 

Den 29.09 blev der holdt det første netværksmøde med psykiatrien både regionalt og kommunalt. 

Stor tilfredshed. 
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Det er aftalt, at der holdes et nyt heldagsmøde den 13.03.2022. På dagsordenen er bl.a. 10-

årsplanen for psykiatrien.  

Erfa-møde på Fyn (rygområdtet). Behov for at få hjælp til formålsbeskrivelsen. Stor nysgerrighed 

på hvilke tilbud der er eksisterende 

 

Netværk ift. geriatri - opstartsmøde den 25.10.2022 i Kolding. Del gerne – info omkring træning til 

geriatriske borgere. 

 

Ny netværks konsulentkonsulent i region Midt/ Nord startet den 01.11.2022 – Nicklas. Han har en 

bachelor i idræt, kandidat i læring og forandring. 

 

Rune  - synes det er bekymrende, at der er meget viden som ikke er delt regionalt/ kommunalt.  

Lene fortæller at der samles op – og der laves opsamling fra de første netværksmøder, som kan 

være med til at beskrive regionale/ kommunale forskelle. 

 

 

3.3 Kort status ved Ann Louise om medlemsmøder efterår 2022 og forår 2023. 

 

Temadag den 26.10 omkring overgang fra uddannelse til arbejdsliv. Arrangeret af kliniske 

undervisere. Afholdes i Odense. 

Gyn obs gruppen arrangerer fagstafet i Tønder den 01.11.2022– omhandler prostatakræft,  

 

God tilbagemelding på fyraftensmødet omkring ”Hvidbog i rehabilitering” – 55 tilmeldte. 

 

Foråret 2023: 

Evt. arrangere fyraftensmøde januar/ februar omkring fald.  Fyraftensmødet er ”highlights” fra 

faldsymposiet i Kolding denne november 2022.  

Evt. fyraftens møde omkring musikterapi ved Mikael Nielsen. 

Fagstafet gerne til foråret i Esbjerg (Rikke) – evt. omhandlende svimmelhed.  

 

Forslag til nye temaer/ emner: 

Evt. fyraftensmøde med Peter Brandt, traume og tortur.  

Fagstafet omkring kæbe – biomekanik koblet med børnefysioterapi ift. dysfagi.  

Evt. møde omkring senfølger af corona – er der kommet ny viden, som fysioterapeuter skal vide?  

Mental trivsel   

Ledere 

Senior netværk – der har været et opstartsmøde på Sjælland.  

 

Der følges op ved RB-mødet den 06.12.2022 ift. en plan for foråret 2023. 

 

 

 

3.4 Generalforsamling i region Syddanmark 

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 26. april, kl. 16.30-20 v. Fredericia Idrætscenter. 

RB skal drøfte form og evt. foredragsholder/ underholdning. Evt. et musikalsk indslag/ foredrag.  

Ideer: 
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Thomas: Anders Lilleøre – street magiker. Stand up, psykologisk trylleri. 

Helene: Spille op til dans – parkinsondans.  

Helle - Karen Marie Lillelund – humor, mental trivsel. 

Rune – 4 dages arbejdsuge inspireret fra HK teltet - Folkemødet 

Bej – Djøf med løg, Per Helge Sørensen. 

Louise – Anne E Knudsen. Hjerneforsker – omkring mænds og kvinders hjerner.  

 

Stillingtagen til om generalforsamlingen skal livestreames og evt. kan der være virtuel 

deltagelse? Virtuel afstemning? 

Bej: Hvis virtuel deltagelse, så skal vi indrette mødet efter det. Vigtigt at formen 

fungerer. Zoom er bedst ift. sådan en opsætning.  

Det besluttes at lave livestreaming fra dele af generalforsamlingen. Der bliver ikke 

mulighed for virtuel deltagelse. 

 

 

 

3.5 Mødeplan for RB-møder i 2023 
  

Følgende blev besluttet: 

Mandag den 23.01.2023, kl. 09-17.00 

Onsdag den 15.03.2023, kl. 13.-17.30 

Onsdag den 26.04.2023 - Generalforsamling – RB mødes kl. 15. 

Tirsdag den 30.05.2023, kl. 09-17.00 

Torsdag den 07.09.2023, kl. 13-17.30 

Tirsdag og onsdag den 10.11- 11.10.23 2 dages internt RB seminar 

Torsdag den 07.12.2023, kl. 13-17.30 med efterfølgende julemiddag  

 

Møderne holdes ved Kokholm v. Bramdrupdam. 

 

 

3.6 Repræsentantskabsmøde den 27-28-29.10. i Nyborg 

 -    RB gennemgår den udsendte skriftlige beretning og dagsorden. 

 Indstilling: Der tilstræbes en stillingtagen fra RB til udvalgte forslag. 

 

Brian orienterer om at der er ny dirigent på – nyudnævnt direktør i AC. 

Der er i alt 47 forslag (inkl. diskussionspunkter). 

Der lægges op til at forslagene ”tematiseres”/ pakkes ift. sammenhænge. Eksempelvis omkring 

valghandlinger til bestyrelser etc. Der er flere forskellige forslag som ”forgrener” sig ind i hinanden.  

 

Opmærksomhed på at foreningen har en trængt økonomi. Pga. besparelser er der foretaget 6 

afskedigelser de sidste 3 år i sekretariatet.  

 

RB gennemgik og drøftede forskellige forslag. 
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5. Sager til orientering  

5.1 Orientering fra formanden;  
- 7.9 Rundbordssamtale i Odense Kommune om den mentale trivsel hos børn og 

unge 
- 12.9 Møde med afdelingsledelser på Svendborg Sygehus OUH om 

opgaveflytning og erfaringer herfra. Obs på kompetenceprofil ift. fysioterapeuter i 
akutmodtagelsen. Der kan trækkes mange erfaringer fra denne kompetence- 
profil. 
 

- 26.9 Møde ved UC Syd om ”Bæredygtighed” som en del af strategien. 
 

- 28.9 Møde med chefterapeuter i Syddanmark (Rikke og Brian deltog). Regionalt 
ledelsesforum fra alle sygehusenheder i Region Syddanmark. Hovedtema 
omkring opgaveflytning. Det var et godt møde, og fremover tilstræbes det at 
mødes med chefterapeuterne i dette forum en gang årligt. 

 

 
- 4.10 Statusmøde om Buurtzorg model i Haderslev Kommune (Lis og Brian deltog) 

Evt. vil Jeanette Præstegaard og Brian tage på besøg i Haderslev kommune. 
Jeanette har stor forskningsviden på området. VIVE har kørt evaluering i flere 
kommuner. 

 
 

- 5.10 Statusmøde om ”Velfærdsaftale” i Middelfart Kommune (Rikke deltog) –
mødet er blevet udsat pga. sygdom 
 
5.10 Danske Fysioterapeuters tiltag ifb. med et kommende folketingsvalg.  

Brian opfordrer til at deltage i valgmøder rundt omkring i regionen. Danske 

Fysioterapeuter har 4 ”mærkesager”: Direkte adgang, forebyggelse og 

rehabilitering, psykiatri, rekruttering og fastholdelse (”budskabspapirer” 

vedhæftet). 

Tip gerne hinanden omkring spændende valgmøder.  

 
 

 

5.2 Andre orienteringspunkter 

 

Rune orienterer om at der lige har været valg til TR-rådet. Der mangler fortsat en kommunal 

repræsentant. 

Lau orienterer om, at der holdes årsmøde for praktiserende fysioterapeuter den 31.10. Der er ny 

praksisplan på vej – skal være klar den 01.01.2023.  

Brian orienterer om: 
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Overenskomstforhandlinger ift. praksis overenskomst. Ønskværdigt om man kan skille speciale 62 

og 51 ad. Det er udfordrende at forhandle aktuelt med hele samfundssituationen og en 

krisestemning. 

 

   

6. Punkter til kommende møder, herunder evt. gæster 

Der er aftalt følgende RB-møder i den resterende del af 2022: 

- Tirsdag den 6.12, kl. 13-17.30 med efterfølgende julemiddag (hos Rikke) 

Charlotte Josefsen, direktør i Psykiatrien i Region Syddanmark deltager kl. 16-

17.30. De 4 tillidsrepræsentanter i psykiatrien er inviteret til at deltage. 

 

7. Eventuelt 

 

Eventuelle fremtidige gæster: 

- Politikere fra Kolding kommune efter de har haft besøg af Charlotte Glintborg om 

hvidbogen i rehabilitering  

- Næste år evt. Bo Libergren ift. praksis overenskomst,  

- Deltagere fra OUH ift. viden om det ”nye” OUH” 

- Esbjerg kommune, Kolding kommune Odense kommune omkring rehabilitering.  

- Studenter ambassadørerne. 

 

 

 

 

 


