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Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark                    

      

              19.2.2018 /KB/Bej 

Referat 

 

Regionsbestyrelsesmøde mandag den 29.1.2018, kl. 9-17 

Mødet afholdt v. Kokholm 3, mødelokale M 4, Bramdrupdam ved Kolding. 

Deltagere: Lau Rosborg, Rikke Kruse, Helle Bruun, Kristian Birk, Thomas Bertelsen, John 

Stenner Rasmusen, Brian Errebo-Jensen 

Afbud: Morten Topholm, Jasper Juhl Holm, Helene Benfeldt, Lis Jensen, Peter Kromann 

 

Dagsorden 

O. Valg af referent 

Da Morten var sygemeldt blev Kristian referent. 

 

1. Underskrift af referat fra den 12. december 2017. 

    Herunder opfølgning på punkter fra sidste møde 

 

Der har ikke været indsigelser til referatet. 

 

Opfølgning s. 3 vedr. GLA:D ryg møde: 

Lau og Kristian informerer fra mødet med Frank Ingemann, Flemming Petersen, Michael Busse og 

Mikael Harild. Der arbejdes på et opfølgende møde. Frank har haft møde med Jan Hartvigsen, 

SDU. 

Lau informerer om at GLAD ryg deltagere skal have evalueringsmøde i den kommende uge. 

Brian foreslår at temaet GLAD ryg sættes på et af de kommende dagsordener. 

 

Pkt. 5. Brian informere om valgmødet i Fredericia den 23. januar. Ikke den store tilslutning, men 

som i de øvrige regioner. 

 

MSI: Der vendes tilbage til den på et senere tidspunkt. 

Referatet underskrives og kommer snarest på fysio.dk 

 

 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
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Dagens gæst 

Kl.9.30-11. Der er inviteret en gæst til mødet. Det er Tine Hald som er chefkonsulent ved HR-

afdelingen/ sundhedsuddannelser i Region Syddanmark. Tine vil komme med et oplæg om 

”Sammen om velfærd” og en status på den regionale uddannelsesdækning. Efterfølgende 

diskussion. 

Sammen om velfærd: 

Strategien er defineret med dilemmaer, da der ikke som sådan er en løsning 

Tines power-points vedlægges som en del af referatet.  

Tine Hald er i koncern-HR i region syd. Tine arbejder primært med uddannelsesområdet (de 

mellemlange videregående sundhedsuddannelser) 

HR arbejder tværsektorielt mellem kommuner, region og uddannelsesinstitutioner. 

Tværfaglighed - kodeord: tværfaglighed, tværsektorielt og tværorganisatorisk 

Diskussion: 

Der diskuteres størrelse på årgange og uddannelse ift. det samfundsmæssige behov/muligheder i 

fremtiden. 

Det bliver mulighed for at tilmelde sig til den konference, der er beskrevet i en af de vedhæftede 

slides.  Der kan findes oplysninger på hjemmesiden. 

Generel tilfredshed med oplægget som var relevant og med interessante perspektiver der blev 

fremført. 

Brian: Vi skal tænke på retorik omkring begrænsning af optag ved fysioterapeut uddannelserne, da 

vi samtidig gerne vil gøre opmærksom på, at fysioterapeuter kan bruges i mange funktioner og alle 

sektorer. 

Lau: 20% falder fra på uddannelsen. 

Vi skal være opmærksomme på at tænke praksisområdet ind i det tværsektorielle. 

Der er stor tilfredshed med trainee-ordningen. DFys bruger en stor del af FTF´s samlede 

traineepulje. 

  

Tema 

Kl. 11.30-14.30 (inkl. frokost) 

Arbejdsopgaver/ nye tiltag i 2018. Dette er et emne, hvor der er plads til visioner/ ny 

tænkning/ ud af boksen. Kom hver med to emner som I synes vi skal beskæftige os med i 

2018 og måske længere frem. RB-medlemmerne præsenterer sine forslag og motiverer 

disse. Der er metodefrihed. 
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Forslag: 

Rikke: Den psykiatriske patient, den etniske patient - hvad gør kommunen? 

Thomas: Den etniske borger, opblødning af de tværsektoriellel siloer, demens 

Lau: Etnisk-kulturforståelse, overblik/ landkort over div. initiativer blandt fysioterapeuter i region 

Syd målrettet RB, så man bliver bedre klædt på/ indsigt ift. kontakt med medlemmer, borger 

tilbage/ ind på arbejdsmarkedet, sociale medier; RB skal holde øje med disse 

John: Etnicitet, jobskabelse i praksis - dimittender i job, en kognitiv tilgang til borgere/patienter, RB 

må ikke blive en lukket “kaffeklub” 

Helle: Samarbejde med DSA om fysioterapeuter som ikke er i job, faglig udvikling og 

understøttelse af fys i psykiatri  

Brian: Hvordan kan RB i højere grad være en katalysator for de udviklinger der skal igangsættes,  

hvordan skaber vi og vedligeholder vi relationerne til vores medlemmer? 

Ideer fra RB skal laves i samarbejde med fx sekretariat, myndigheder, faglige selskaber 

Rikke: Vi skal huske at finde “projekter” der går på tværs af sektorer - det er noget vi kan være 

fælles om. 

John: Virksomhedsbesøg. 

Lau: Kan vi i sekretariatet fx bede om et overblik over hjemmesider som beskæftiger sig med 

fysioterapi faglig/fagpolitisk? 

 

Opsamling gruppe arbejde: 

Lau, John, Thomas og Helle: 

1) Virksomhedsbesøg på tværs af sektorer. Fx åbent hus. 

Forskel om man er beskæftiget privat elle offentlig:  

Offentlig: Kende til tværsektorielle tilbud 

Privat: også for at tiltrække “kunder”.  

Det skal motiveres: Hvad er i det for mig? 

Der snakkes om erfaringer fra dialogmøder mellem klinikker og kommuner, som måske kan være 

et sted at starte ift. virksomhedsbesøg. Der er store forskelle på hvordan dialogmøder fungerer i 

kommunerne. 

2) Etnicitet: Har mest haft en snak om udfordringer i de forskellige sektorer.  

 



4 

Rikke, Brian og Kristian: 

1) Etnisk problemstilling: Uddannelse i samarbejde med prof højskoler, dialog mellem de 

praktiserende fys. og tolke,  

2) Ledige: afholde et medlemsmøde for denne målgruppe 

3) Arbejdsmarked: Fysser der brænder ud; niveau for RB´s indsats? 

 

Opsamling: 

Spot på etnisk udfordring: Det skal der arbejdes videre med: italesættelse, diplommodul ved proff. 

højskoler, medlemsmøder, evt. tema ved fagfestival 

Der kommer referat ud fra møde i Etisk Råd i Danske Fysioterapeuter, hvor man har arbejdet med 

tema om etnicitet 

Spot på arbejdsmarkedet: evt. samarbejde med Dansk Socialrådgiverforening og 

Psykologforeningen. 

Ledighed: ringe rundt til de nyeste dimittender, evt. lave et medlemsmøde for disse (den 24.4 efter 

RB-mødet). Møde både i Odense og Esbjerg 

Brian snakker med Tea Brink i Danske Fys. sekretariat om betimeligt tidspunkt at ringe rundt. 

Spot: Facilitering af virksomhedsbesøg på tværs af sektorer. 

 

3. Sager til beslutning 

          

3.1 RB´s deltagelse i Danske Fysioterapeuters fagkongres den 12-14. april i Odense 

Der er behov for en afklaring af hvilke RB-medlemmer som deltager i kongressen, festmiddagen 

fredag aften, samt behov for overnatning. 

Afklaret hvem der deltager fra RB. Brian kontakter RB, hvis der evt. bliver små opgaver der skal 

varetages, men dette er ikke umiddelbart tænkt. Brian står for tilmelding.  

 

3.2 Medlemsmøder  

Følgende er planlagt: 

- 1.2, Medlemsmøde om arbejdsmarkedsmodellen kl. 17-20 v. Kokholm 
Dd. 23 tilmeldte (ca. 40 deltog) 
 

- Netværksmøde om beskæftigelsesindsatsen. Mødet afholdes den 28.2, kl. 17-20 ved 
Kokholm. Annonceres i Fysioterapeuten nr. 1 og på fysio.dk. 

 
 

http://fysio.dk/
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- To ”jubilæumsmøder” den 1.3, kl. 17-20.30 v. UC Lillebælt, Niels Bohrs Alle i Odense og 
den 15.3, kl. 17-20.30 v. UC Syddanmark i Esbjerg. V. begge møder markeres Danske 
Fysioterapeuters 100-års jubilæum med bobler og kransekage.  
Indhold ved de to møder: 1) velkomst ved Brian, 2) indlæg fra de to studieledere ved 
uddannelserne i henholdsvis Odense og Esbjerg om emnet: ”Fysioterapiens udvikling i de 
sidste tre årtier”. Den 1.3 ved studieleder Birgitte Mathiesen og den 15.3 ved studieleder 
Jens Bach Johansen 3) foredrag ved fysioterapeut Kasper Ussing om "Kognitiv Funktionel 
terapi" (CFT). 
 
Merethe Lyhne Buch kan desværre ikke lave sit oplæg grundet sygdom, så Kasper Ussing 
tager over. 
Helle og Rikke kommer til Esbjerg 
Lau og John kommer til Odense 
 

- Regionalt jubilæumsarrangement den 17.5, kl. 16.30-20 ved Messecenter C, Fredericia. 
Der forventes 200 – 300 deltagere med følgende program: 
1)      Gæster kommer, og de får hver et glas bobler, 15 – 20 minutter  
2)      Velkomst ved regionsformand, 3 – 5 minutter 
3)      Tillykke med de 100 år, hilsen fra Poul-Erik Svendsen, næstformand i Regionsrådet i 
Syddanmark (OBS. Stephanie Lose er blevet forhindret) 10 minutter.  
4)      Når oldemor, bedstemor, mor og datter er fysioterapeuter, punktnedslag i 100 års 
historie ved professor Kurt Jacobsen, CBS, 30 minutter  
5)      Vi sætter mennesker i bevægelse, musik/danse/rytmer, hvor medlemmerne får 
mulighed for at opleve/selv bevæge sig, det kunne være artister som Body Ryhtm Factory, 
som åbnede fagkongressen i 2015: https://www.facebook.com/bodyrhythmfactory/, 20 
minutter 
6)      Hvordan kan fysioterapeuter bliver bedre til at motivere og få borgerne til at holde sig i 
bevægelse de næste 100 år, oplæg ved Chris MacDonald, http://www.athenas.dk/chris-
macdonald-foredrag-sundhed-livsstil-
ernaering.htm?gclid=CPmj0L7Cv9MCFQtnGQodHx4Fbw, 60 – 75 minutter, inklusive 
debat.  
7)      Buffet, let anretning og en vand, øl eller glas vin til deltagerne, efter eget valg, 60 
minutter 
8)      Tak for denne gang, farvel fra regionsformand 
  

Under planlægning 
- Fagstafet i Vejle Kommune i april (24.4). Der påtænkes et tema, der hedder 

smertevidenskab og med Lars Evemarie fra smertespecialisterne.dk som foredragsholder. 
Opdatering på nyeste forskning, provokation og inspiration ift. opfattelse af smerte. 

 
Det overvejes om man skal have en repræsentant fra SMOF 
 

- Medlemsmøde i Odense om emnet ”Commotio”. Helene er tovholder for dette møde. 
 

- SANO i Middelfart vedr. præsentation af arbejdsfelt og rammer for rehabilitering af 
gigtpatienterne (4.6 og 13.6) 

 
RB tilkendegav at medlemsmøder støttet af RB som udgangspunkt er åbent for alle medlemmer. 
  

- Opfølgning på netværksmøde om hverdagsrehabilitering. Det første møde blev  
afholdt i efteråret 2015. Helle og Brian er tovholdere på et nyt møde.  
Der bliver lavet nyt opslag. 

https://www.facebook.com/bodyrhythmfactory/
http://www.athenas.dk/chris-macdonald-foredrag-sundhed-livsstil-ernaering.htm?gclid=CPmj0L7Cv9MCFQtnGQodHx4Fbw
http://www.athenas.dk/chris-macdonald-foredrag-sundhed-livsstil-ernaering.htm?gclid=CPmj0L7Cv9MCFQtnGQodHx4Fbw
http://www.athenas.dk/chris-macdonald-foredrag-sundhed-livsstil-ernaering.htm?gclid=CPmj0L7Cv9MCFQtnGQodHx4Fbw
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Brian: Der skal laves et jubilæumsarrangement for medlemmerne til efteråret i det sønderjyske/ 

Fysioterapeutuddannelsen i Haderslev. Det besluttes til næste RB møde. Helle og Rikke er i 

tænkeboks.  

Ideer: Demens, smerter i etnisk sammenhæng, afasi. Evt. Marie Lyhne Buch om ernæringens 

betydning. 

 

3.3 Evt. flytning af RB-møde den 23.4, kl. 13-17.30 

Morten har spurgt om det er muligt at flytte dette aftalte møde. 

Alternative forslag: 24.4, 30.4, 7.5 og 8.5.  

Indstilling: at RB drøfter og beslutter, om det er muligt at flytte mødet den 23.4 

 

Mødet rykkes til d. 24.4, 9-17. Mødet rykkes til SVS, Esbjerg. Der laves efterfølgende arrangement 

for dimittender v. Fys. uddannelsen i Esbjerg. 

 

 

4. Sager til drøftelse 

4.1 Møderunde med politikere og embedsmænd i region og kommuner, samt andre møder 
     -    18.12, møde med Dorthe Lykke Jensen, ny koncernchef i Faaborg-Midtfyn   
           Kommune 

- Arbejdsmarkedsorientering v. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg den 10.1 og i Haderslev 
den 12.1 

- Konference ved UC Lillebælt den 11.1 om ”Faglighed og samskabelse” 
- Regionalt sundhedskartelmøde den 12.1, bl.a. koordinering af evt. konflikttiltag vedr. OK 18 
- KL Sundhedskonference den 16.1 ”Forebyggelse for fremtiden” 
- FTF uddannelseskonference den 17.1 

 
Brian: KL konference den 16.1. 2018 med temaet “Forebyggelse for fremtiden”. Epokegørende og 
interessant både med den kortsigtede og langsigtede forebyggelse  
 
 
4.2 Danske Fysioterapeuters medlemstilfredshedsundersøgelses (MSI) regionale rapport for     

      Region Syddanmark - udarbejdet af sekretariatets analysefunktion 

 - Hvis muligt deltager der en konsulent fra Danske Fysioterapeuter under dette  

   punkt. 

 

Brian: Undersøgelsen er lavet i 2012, 2014 og 2017. 

Medlemstilfredsheden er steget 2014 til 2017 fra 59 til 60, dog dårligt ift. FTF hvor snittet er 68. 

Værdien af personlig rådgivning er steget med 14 % point. 

Mange kritiske medlemmer: 32%. 62% af disse føler ikke man får nok for sit medlemsskab. 

Både/og med sammenhæng mellem medlemstilfredshed og organisationsprocent. 

Vi bliver nødt til at tage dette alvorligt. 
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Regionsrapport:  

Region Syd har de mest tilfredse medlemmer sammenlignet med de øvrige regioner. 

 

Kommentarer øvrige RB medlemmer: 

Rikke: Det generelle afspejler meget godt hendes arbejdsplads. Måske skyldes det en ”brok-kultur” 

Lau: Skyldes måske også at vi har både arbejdstagere og arbejdsgivere. Vi skal konfrontere dem 

som brokker sig. Vi skal udfordre medlemmerne til at tage ansvar. 

Brian: Synliggørelse af de ting vi gør - fortælle de gode historier. Give økonomisk støtte til 

projekter. Få vores medlemmer til at fortælle de gode historier - brede dem ud. 

Kristian med fl.: Der er udfordringer i, at vi både repræsenterer arbejdsgivere og arbejdstagere. Vi 

har ikke en “fælles fjende”. 

Lau: Vi skal huske at få alle med, når vi snakker videreuddannelse. Vi skal ikke glemme de som 

ikke skal videreuddannes.  

Brian: Man har i HB diskuteret at få nedsat et Akademikerråd. 

Brian: Stake-holder analyser: Vi skal have lavet en lignende i region syd.  

Lau: Vi må forvente at løftet af kommunikationsafdelingen i DFYS vil kunne brande DFYS både 

over for medlemmer, samarbejdspartnere, politikere, almen befolkningen etc. 

 

   5. Sager til orientering  

1. Orientering fra formanden 
 

Nyt fra HB og regionsformandsmøder   

HB-konference/møde den 24-26.1 (dagsordener vedhæftet) 

Rikke Eriksen stopper som studentermedarbejder, da hun er færdiguddannet. Brian har lavet aftale 

med en anden studenter medhjælper, Signe Søder; som allerede er i sekretariatet v. Danske 

Fysioterapeuter. 

Brian har været i kontakt med netværk for udviklingsterapeuter: Har tilbudt at støtte dem og deres 

netværk. Vigtige signaler at sende.  

Esbjerg kommune har haft tilknyttet et firma “Implement” og forvaltningen har nu tolket på en 

rapport. Man vurderer at man kan spare 4 fys/ergo i afdelingen Træning/hjælpemidler. Brian bedt 

om møde med direktøren og leder Bent Ahlberg. Mødet er sammen med Ergoterapeutforeningen. 

Implement har også været brugt i Varde Kommune. 

Brian er informeret via TR. 

 

Info HB møde: 

Evaluering af strategiplan 2016-18.  

De tre hovedområder: arbejdsmarkedet, rekruttering og fastholdelse af medlemmer og jobskabelse 
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Der udvikles via sekretariatet en skabelon for etablering og vedligeholdelse af netværk. Formand 

Tina Lambrecht har været på besøgsrunde ved en række sygehuse - der skal fokuseres på mere 

end akutområdet, fx det store medicinske område. Mange andre områder er også presset. 

Psykiatri (mental sundhed). Der mangler status på området. 

Fortsat fokus på velfærdsteknologi. 

Børneområdet: Vi kan ikke gå solo – indsatsen skal gøres i samarbejde med andre fx lærere og 

pædagoger. 

Demensområdet: mere fokus 

Lau: Fys i lægepraksis - udfordrer dagsordenen med dette som strategipunkt. Lau oplever at 

sekretariatet har været for lang tid om at melde status ud. Fx at lægerne har fået ekstra penge til 

hjælpepersonale ved indgåelse af OK. 

Brian: Ift. en strategiplan skal det være op til den enkelte region, om man finder der er momentum 

for den enkelte strategiplan. 

Lau: Læger i praksissektor kan det være en hæmsko ift. fri adgang. 

Brian: I øvrigt omkring tilretning af strategiplan: Ikke ressourcer til opstart af et Akademikerråd nu, 

mere støtte til basisstillinger på sygehusene. 

Brian: Opfordring til at have fokus på forebyggelse, diabetes og demens. 

Brian: Opfordring til ikke at få for mange gode ideer til en stor omorganisering af organisationen 

frem til næste rep. møde. 

Lau: Der er ikke ansat en professor på nakke/ryg i Aalborg. Udsat til 2019, med start af 

kandidatuddannelse august 2019. 

Brian: HB-konference: Tema: DFYS 2040, flere akademikere i foreningen, Erfaringer med 

kædesamarbejde fra tandlægerne og sætte et fremtidsperspektiv for DFYS. Der var en god dialog 

 

6. Punkter til kommende møder, herunder evt. gæster  

Tidligere beslutning: Beskæftigelsesområdet, invitere en jobcenterchef eller direktør fra området.  
Brian har lavet aftale med fagchef, fysioterapeut Anne-Mette Dalgaard, Tønder Kommune om at 

deltage ved et kommende RB-møde.g  

Arbejdsmarked 
Lau foreslår: Sygeplejerske om er ansat i et professorat på OUH vedr. brugerinvolvering 

Kristian: Indbyd relevante personer ift. vores indsatsområder 

Et kommende møde afholdes v. Sundhedscenter i Vollsmose 

John: Tema omkring seksualitet - evt. fagfestival.  
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7. Nyt til hjemmesiden 
 
Jubilæumstiltag. Samlet annoncering afventer jubilæumsgrafik. 
 

Samlet oversigt over årets/ forårets tilbud i region Syd, særlig markering af 100 års jubilæum. 

Det besluttes at nogle af de kommende RB-møder holdes ude på en arbejdsplads. 

Lau informerer om sag vedr. 2 nye ydernumre til kiropraktorer i Odense. 

 

8. Eventuelt 

Intet 

 

 


