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Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark                    

      

              21.3.2019 /RK/Bej 

Referat 

 

Regionsbestyrelsesmøde tirsdag den 12.3.2019, kl. 13-17.30 

Mødet afholdt v. Kokholm 3.A, mødelokale M 5, 6000 Kolding. 
 
Deltagere: Lis Jensen, Morten Topholm, Helene Benfeldt, Rikke Kruse, Helle Bruun, Thomas 
Bertelsen, Lau Rosborg, Kristian Birk, Peter Kromann, Brian Errebo-Jensen 
Afbud fra Jasper Juhl Holm og Louise Beck. 
 
 

Dagsorden 

O. Valg af referent 

Rikke er referent (jf. rækkefølge) 

 

1. Underskrift af referat fra den 31.1.2019. 

    Herunder opfølgning på punkter fra sidste møde.  

Der har ikke været indsigelser til referatet     

Referatet godkendes 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Der tilføjes et punkt 4.2 

Status på skoleområdet. 

 

3. Sager til beslutning 

          

  

3.1 ”Som dug for solen” – forslag om at lave en kvalitativ undersøgelse ift. dimittender fra 
Fysioterapeutuddannelserne.  

Kort opfølgning på drøftelse og beslutning på sidste møde.  

Der er sket en forsinkelse fra Danske Fysioterapeuters kommunikationsafdeling i forhold til 
Laus henvendelse med ønske om en tilbagemelding med bemærkninger og fif omkring næste 
step i processen.  

Lau sender rundt til bestyrelsen, så snart han modtager noget. Forhåbentligt før 
generalforsamlingen. 
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3.2 1. maj i Odense 

Dansk Sygeplejeraad har et telt ved 1. maj arrangementet i Odense. Sundhedskartellets 
organisationer er indbudt til at deltage (uden beregning). Er der interesse i at deltage fra RB-
medlemmer og tillidsrepræsentanter? Dette må være en forudsætning for at vi deltager.  

Helene vil høre TR i Odense kommune om de vil deltage 1. Maj. 

Tilkendegivelse om deltagelse fra Brian, Helene, Morten og Lau. 

Arrangementet vil blive annonceret. 

 

3.3 Medlemsmøder 

Kommende medlemsmøder 

 
Planlagte møder: 

- Fagstafet den 5.2 om temaet ”Commotio” afholdt ved UCL i Odense. Ca. 120 deltagere.  
- Fagstafet den 13.3 i Svendborg Kommune arr. af kommunale fysioterapeuter. Emne er 

hoftenære frakturer v. Morten Tange. Pt. med 70 tilmeldte. 
 

      Under planlægning: 

- Fagstafet i Middelfart Kommune med emnet ”Nakken”. Afholdes april/ maj. 
- Gentagelse af tidligere afholdt medlemsmøde om commotio – afholdes den 26.8 ved 

Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg 
Commotio gentages på Esbjerg Skolen, da det bliver for dyrt at afholde i Vejen 
Idrætscenter. 
Der stilles spørgsmålstegn ved, hvorfor Commotio pludseligt er så meget i fokus. 
Meningsudveksling hvor der bl.a. nævnes Patientforeningernes interesse, at funktionelle 
lidelser og smertehåndtering er ”på mode” nu, og at medierne har haft en del fokus på 
området og beskrevet den bio-psyko-sociale konsekvens. 
 
Fagstafet; vi mangler en dato for mødet omkring ”Nakken” i Middelfart. 
 
Overvejelse om vi skal gentage oplægget om kulturforståelse (Vollsmose). I givet fald bliver 
det til efteråret.  
 

 

3.4 Regional fagfestival den 2.10.2019 

 Nyt om planlægningen, herunder sted for afholdelse 

Oplæg ved planlægningsgruppen. 

Fagfestivalen er onsdag d. 2. oktober 2019 ved Fredericia Idrætscenter fra kl. 13:30 

til 20:30. 

 

Gruppen fremlægger et rammeprogram og informerer om bookede foredragsholdere. 
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Brian supplerer med Formanden for Psykologforeningen som et bud på en 

foredragsholder. Lau følger op på, om Rasmus Willig er interesseret i at komme med 

et foredrag. 

15 faglige selskaber inviteres.  

Der lægges op til, at sponsorer kan bidrage til ”goodiebags.”  

 

Ønsker sponsorer en stand koster den 1000,-. Ønsker de en roll-up koster den 500,- 

Planlægningsgruppen mødes igen før påske. Endeligt program fremlægges til næste 

bestyrelsesmøde den 17. juni. 

 

 

3.5 Regionsgeneralforsamling den 30.4 

 -  Orientering ved Bej om beretning, gaver, foto, referering mv. 

 -  Valg til regionsbestyrelsen bl.a. hvem der genopstiller? 

 Brian har diverse gadgets med til brug i goodiebags samt et hand out som gerne skal 

rundt på alle arbejdspladser og skoler for at gøre reklame for generalforsamlingen. 

Rikke indkøber poser til goodiebags og medbringer indkøbte højtalere. Lis og Rikke mødes kl. 

14:00 og pakker poser. Resten af bestyrelsen møder kl. 15:00. 

 

I den nuværende bestyrelse genopstiller alle på nær Kristian. Det er hermed Kristians sidste 

bestyrelsesmøde. Kristian deltager i generalforsamlingen. 

Formanden henstiller til, at vi tænker over, om vi kender en relevant kollega som ville være 

interesseret i det politiske arbejde i bestyrelsen. Vi skal forsøge at undgå en situation, hvor vi ikke 

får besat en vakant plads i bestyrelsen.  

 

 

3.6 Regnskab 2018 (vedlagt) 

 Præsentation ved Brian 

Regnskabet kort gennemgang. Vi genererer overskud i 2018. Vi skal tilbagelevere 

kr.77.066,- til foreningen. Vi vil dog stadigvæk have et budgetteret overskud i 2019, 

og er velkonsoliderede. En af grundene hertil er, at omkostningerne til 

formandskørsel og husleje er faldet. Vi er opmærksomme på prisleje af steder til 

medlemsaktiviteter, og vores udgifter til100 års jubilæet var billigere end budgetteret.  

 

Der bliver spurgt om vi ikke skal bruge flere penge på medlemmerne, når budgettet 

tillader det. 

Herom en meningsudveksling som fører til en dialog omkring refusion blandt 

bestyrelsesmedlemmerne. Ang. refusion vil det blive sat på som et selvstændigt 

punkt på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Brian ønsker i 

den sammenhæng også begrebet frivillighed og interessetimer diskuteret. 

Brian forklarer på generalforsamlingen, hvorfor der er overskud. 

 

3.7 Opkald til nyuddannede fysioterapeuter i foråret 2019 

 Der er på ny dimitteret nye hold studerende fra uddannelserne i Odense og Esbjerg,  

 samt det årlige hold fra Haderslev. I den forbindelse skal vi i regionsbestyrelsen have  

 aftalt et fyraftensmøde, hvor vi kan ringe til de nyuddannede fysioterapeuter. Der er  
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 behov for at min. 7 RB-medlemmer mødes. 

 Indstilling: RB aftaler en dato for en ringerunde. Forslag den 15.4, 16,4 eller 23.4. 

Det er besluttet, at vi ikke skal sende mails til dimittenderne. Det er erfaringen, at de fleste ringer 

tilbage hvis de ikke svarer første gang.  

Vi ringer rundt d. 16. april fra kl. 16:30. Følgende møder på Kokholm; Lau, Morten, Rikke, Helle, 

Brian, Lis og Helene har meldt sig klar til opgaven. 

 

 

3.8 Flytning af to aftalte RB-møder: 

- Onsdag den 28. august. Der afholdes TR-årskonference den 27-28. august. 
- Torsdag den 31.10 – fredag den 1.11 har vi aftalt RB-seminar. Brian skal med PKA på 

studietur.  
Til RB-mødet foreslås følgende nye datoer: 3.9, 5.9 eller 12.9. 
Til seminaret foreslås følgende: 22-23.10 eller 14-15.11. 
Indstilling: RB drøfter og beslutter nye datoer for RB-møde og seminar. 
Følgende nye datoer er vedtaget: 
17. juni er heldagsmøde fra 09:00 til 17:00 (aflyst er mødet d. 4/6) 
3. september er halvdagsmøde fra 13:00 til 17:30 (aflyst er mødet d. 28/8) 
Døgnseminar bliver d. 22. og 23. oktober. (aflyst er datoen d. 31/10-01/11). Helle og 

Thomas laver rammeprogram sammen med Brian. 

 
Grunder til, at mødet d. 4. juni flyttes er, at Morten deltager i regi af DSF i Forskningens dag 
i Sundhed i Muskler og Led på Syddansk universitet. Lau, Thomas, Lis, Brian og måske 
Helene ønsker også at deltage. Tilmelding sker individuelt. Morten sender et link til 
tilmelding. 
 

 

 

4. Sager til drøftelse 

4.1 Møderunde med politikere og embedsmænd i region og kommuner, samt andre møder 
Afholdte møder:  

 

- 7.3 møde med Fællestillidsrepræsentanter. Brian og Karen Fischer mødtes med de 4 
FTRèr i regionen.  

- Vi skal på næste bestyrelsesmøde have et punkt på dagsorden hvor vi gennemgår TR/FTR 
strukturen i region og kommune. 

- Møde med direktør for Børn, familie og dagtilbud i Kerteminde Kommune. Kommunen 
udfordrer på området. 

- Møde med formand for børn i Fredericia. Kommunen har gjort brug af Brian i forhold til 
placering af børneområdet. 

- Møde med Hanne Klit, Social- og Sundhedsudvalgsformand i Svendborg Kommune. Brian 
og lokal TR holder møde. 

- 24.5, ”MED-dag” i Danske Fysioterapeuter. Hvad gør vi i 2020 mht. MED strukturen? 
Mødet er sammen med Ergoterapeutforeningen. 
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4.2 Status på Skoleområdet. 

Morten ønsker en status på skoleområdet. Skal vi tage mere fat og handle, evt. hvordan? Morten 

foreslår, at vi starter med privat skolerne da vi der kommer udenom Læreforeningen og den 

traditionelle kommunale skolestruktur tænkning. Konkret foreslår Morten at vi tilbyder 3 privat 

skoler at indgå i et projekt frem mod 2021 hvor der ansættes fysioterapeuter på skolen. Morten 

mener, at vi vil komme til de kommunale skoler gennem privat skolerne – og ikke omvendt. 

Brian kommenterer at vi skal igennem Læreforeningen for at komme igennem til de kommunale 

skoler. Sekretariatet anbefales at kigge på elevernes mentale sundhed. Hvordan har de det når de 

forlader skolen? Iflg. Brian er Carsten Lund fra Sønderborg lydhør. 

Helene gør opmærksom på, at Heidi Klak har lavet en ph.d. i Svendborgprojektet. Hun sidder inde 

med viden som evt. kan implementeres. Heidi har tidligere deltaget i et RB-møde. 

Lau foreslår Friskolen og Sct. Albani skolerne i Odense. Lis foreslår Simmersted friskole. Morten 

og Lau vil gerne arbejde videre med opgaven. De vil holde ”kaffe-møde” og lytte sig frem til, hvad 

skolerne kunne tænke sig af vores faggruppe. 

Bestyrelsen vil få en tilbagemelding til junimødet og drøfter emnet på ny ved dette møde. 

 

5. Sager til orientering  

5.1 Orientering fra formanden 
Nyt fra HB (dagsorden fra HB-møde den 18.3 eftersendes. 

(Der er ikke kommet dagsorden fra d. 18.3.) 

Den 22. og 23. november afholdes dialogmøde for repræsentantskabet og regionskonference på 

Hotel Storebælt i Nyborg. Her vil den nye Sundhedsreform blive gennemgået og der vil være en 

afrapportering af Danske Fysioterapeuters politiske struktur, samt en gennemgang af analysen af 

praksis sektoren. 

Desuden blev følgende fremhævet: 

Akkreditering af klinikker uden overenskomst i 2022. 

Indstilling til Danske Fysioterapeuters pris. 

En del af HB-mødet holdes med Dansk Selskab for Fysioterapi. Gæst er direktøren for 

Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm. 

 

Nyt fra regionsformandsmøde den 25. februar.   

Brian oplyser, at Tina Lambrecht kommer rundt i landet i 2019 og besøger udvalgte kommunale 

arbejdspladser. Møderne planlægges i samarbejde med regionsformændene. 
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Dataloven er svær at efterleve 100%. Som fagforening skal vi have skærpet opmærksomhed på 

data, der kan spores tilbage til personer. 

 

Nyt fra RB.  

Lau har udarbejdet en folder ”Skyd på Fysioterapeuten”.  

Der er momentum for direkte adgang til fys og for fysioterapeuter i lægepraksis. Der er iflg. Lau et 

økonomisk incitament, hvori der ligger en besparelse på op mod 450 millioner, hvis patienten kan 

henvende sig direkte til fys klinikker. 

Region Hovedstaden har et projekt kørende. Vi vil gennem SU foreslå, at afprøve det i Region 

Syddanmark. 

 

6. Punkter til kommende møder, herunder evt. gæster  

Opfølgning på Generalforsamling 

Status på mini fagfestival 

Status på; Dug for Solen 

Rammerne omkring bestyrelsesarbejdet 

Gæster: evt. en skoleformand, evt. formanden for PLO 

 

SALS og Arbejdsgiver bestyrelserne nåede ikke til en afgørende enighed ved sidste forhandling. 

Næste møde er den 21. april. 

 

7. Eventuelt 

Kristian takker af for godt samarbejde og glæder sig til at følge bestyrelsen fra sidelinien. 

Stort tak til Kristian for indsatsen.  

 

 


