
Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark                    

                                                                                                                                         Hebr/ Bej 18.10.21 

     

Regionsbestyrelsesmøde tirsdag den 05.10.2021, kl. 13 -15.30 

Mødet afholdes i ”Huset”, kursuscenter Middelfart, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart 

 

Deltagere: Lis Jensen, Helene Benfeldt, Rikke Kruse, Helle Bruun, Louise Beck, Lau Rosborg, Niels Fryd, 

Morten Topholm, Rune Myrup Andersen, Ann Louise Lunddahl, Thomas Bertelsen, Brian Errebo-Jensen. 

 

Godkendelse og opfølgning på referat fra RB-møde den 23.8 

Referatet underskrives 

Mødeplan for RB-møder i 2022: 

 

Der blev vedtaget følgende mødedatoer i 2022: 

Mandag den 24.01.2022, 09-17.00, Kokholm. 

Torsdag den 31.03.2022, 13-17.30, Kokholm. 

Onsdag den 01.06.2022, 13-17.30, Kokholm. (obs om der skal udarbejdes forslag til rep. evt. teams møde) 

 

Torsdag den 15.09.2022, 09-17.00, Kokholm. 

Tirsdag den 25.10.2022, 09-17.00, Kokholm (obs. ny dato skal findes pga. Rep. møde den 28-29.10) 

Tirsdag den 06.12.2022, 13-17.30, Kokholm. 

 

Til kalenderen: 

OBS: Fagkongres den 17,-18,-19.03.22. Odense 

Folkemødet den 16-19.06 2022. (Lis laver forespørgsel ift. feriebolig) 

Repræsentantskab den 04-05.11 2022 (det bliver den 28-29.10). 

 

Den regionale fagdag den 7.10 i Kolding 

Mødetid – 12- 12.30. indskrivning fra kl. 13.00 

Moderator:  



Blok 1: Rikke, Lau, Thomas. 

Blok 2: Ann louise, Lis. 

Der skal deles goodies ud på stolene. Gerne forberede spørgsmål til oplæggene.  

Der har i forberedelsen været bud ud til alle de faglige selskaber.  

 

Varetagelse af regionsformandsopgaver i perioden den 1.12.21-1.4.2022.  

- BEJ er konstitueret næstformand. Han konstitueres som formand for Danske Fysioterapeuter i perioden 

den 01.12.21 – 01.04.2022. 

- Rikke vil gerne prøve kræfter af med regionsformandspostens opgaver. Hun vælges som repræsentant til 

at varetage opgaven. Det er afklaret at der kan gives orlov fra SVS.  

 

Dimittendopkald i efteråret 2021.  

- Der er antagelig ca. 70 dimittender.  

- Der aftales ringerunde mandag den 25.10.21, kl. 17 til teamsmøde til en start. Herefter ringes og så 

opsamling efterfølgende – følgende ringer: 

- Louise, Ann Louise, Niels, Rune, Helene, Morten, Lau, Rikke, Brian. 

 

Vedr. Kommunal valg efteråret 2021.  

- Opfordring til at deltage i valgmøder.  

 

Opfølgning på forventningsrunde til bestyrelsesarbejdet. Se referat fra den 20.5.2021: 

- Konsensus omkring at opgaveglidning er en ting der skal være fokus på.  

- Arbejdsvilkår medlemmerne har (især dimittender)  

- Hvad er vores indplacering i sundhedsvæsenet – i det hierarki der er med de dertilhørende paradigmer. 

Følge med i hvorledes det nære sundhedsvæsen udvikler sig.  

Gerne løbende tage afsæt i ovenstående emner på kommende RB møder.  

-Ann Louise - hvor mange studerende kommer der egentlig ud? Er der stort frafald på uddannelsen? Ann 

Louise oplever, at de mangler studerende ift. praktikken. 

Morten anbefaler, at der kigges på hvor mange der er arbejdsløse og som måske har meldt sig ud af Danske 

Fysioterapeuter.  

STAR (Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering) kigger på hvad er mangel situationen. 

Emnet følges fortsat.  



 

 

Eventuelt.  

- Morten – vederlagsfri fysioterapi. Indlæg fra KL – uheldigt at problematisere noget omkring den 

vederlagsfri ordning med forkerte tal. Teater bulder. 

 

- Ann Louise  - medlemsmøder:  

Forandringer tackles bedst i fællesskab v. Anders Bjørk – Vejen den 26.10.2021. 

Bej repræsenterer regionsbestyrelsen.  

 

Nærværende kommunikation v. Niels Andersen Thorn – Vejen den 24.11. 

Rikke repræsenterer regionsbestyrelsen. 

 

RB-medlemmer må gerne tilmelde sig.  

 

I januar og maj – Vestibulær rehabilitering v. Mikael Smerup og Jane Lundbæk, Sundhedscenter Kolding og 

på UCL. Foredragsholder ift. uddeling af jubilæumsnåle. Reklame for fagstafetten på næste TR møde.  

Møde med de studerende til juni 2022. Evt. tage fat i studenter ambassadørerne. To i Esbjerg og to i 

Odense, evt. interesseret i et arrangement hvor der kan fortælles omkring arbejdsmarkedet. Der kan 

serveres sandwich/ pizza, evt. en oplægsholder. 

 

- BEJ insisterer på komme ud fysisk til de studerende til arbejdsmarkedsorienteringer i stedet for 

virtuelle møder. Det bevirker at der ikke deltager konsulenter fra sekretariatet. Der er enighed 

blandt regionsformændene om vigtigheden af at møde de studerende face to face. 

 

Kommende møder for RB i 2021: 

- 12-13.11: Regionskonference og dialogmøde, Nyborg 

- 7.12: RB-møde, kl. 13-17.30 med efterfølgende julemiddag på ”Johansens”, Kolding. 

Til mødet den 07.12. Evt. invitere DSR og FOA ift. en dialog om deres tilgang til hvorledes udfordringen med 

manglende hænder i plejen kan afhjælpes. Hvorledes ser de på at eks. fysioterapeuter skal til at lave 

plejeopgaver. Evt. kontakte kredsformand for DSR, John Christiansen omkring hvorledes der ses på denne 

opgaveglidning. Hvad kan vi som faggruppe byde ind mht. at afhjælpe disse akutte rekrutteringsproblemer? 

Send gerne stillingsopslag til BEJ, hvis der ses interessante stillingsopslag. 


