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Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark                    

      

              29.6.2018 /PK/Bej 

Referat 

 

Regionsbestyrelsesmøde tirsdag den 12.6.2018, kl. 9-17 

Mødet afholdt v. Kokholm 3.A, mødelokale M 4, 6000 Kolding 

Deltagere: Morten Topholm, Jasper Juhl Holm, Helene Benfeldt, Peter Kromann, Rikke Kruse, Lis 
Jensen, Kristian Birk, Thomas Bertelsen, Brian Errebo-Jensen 

Afbud: Lau Rosborg, Helle Bruun, John Stenner 

Dagens gæst kl. 9-10.30 er fysioterapeut Anne-Mette Dalgaard, Fagchef for Sundhed og 

Arbejdsmarked, Tønder Kommune. 

Aftalen med Anne-Mette Dalgaard, vedr. hendes møde med os, er følgende:  

”Vi vil gerne have en kort præsentation af dig, din baggrund osv. Desuden et lille oplæg om det nære 

primærkommunale sundhedsvæsen – hvilke muligheder, udfordringer og konsekvenser har opbygningen af 

dette på godt og ondt? Efterfølgende en uformel dialog. 

- Hvordan sikrer vi en forebyggelsesdagsorden? 
- Nedbrydning af siloer 
- Sektorsamarbejde?  
- Nedbrydning og større integration af kommunale siloer fx- mellem social, arbejdsmarked og 

sundhed – hvordan? 
- Fysioterapiens indplacering og rolle? 

Din lederstilling i Tønder Kommune er interessant, og det vil vi også gerne drøfte med dig.” 

Stikord fra præsentation og drøftelse 

Uddannet i Næstved 1987 

Merkonom i ledelse, sundhedsfaglig diplomudd., Master i off. Ledelse, lederakademi. 

I sygehusregi, oftest med neurologi/medicin 

AMD måles bl.a. på reduktion af personer på off. forsørgelse., ventetid på genoptræning.  

Servicerer sundheds og arbejdsmarkedsudvalget. 

Embedsmand versus politiker 

Træningsafdl. har 30 medarbejdere. 
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Ingen flaskehalse for borgere der skal tilbage på arbejdsmarkedet. 

Der investeres 4,4 mio. på at få restgruppen i arbejde, arbejdsløsheden er 3,5% i Tønder Kommune. 

Spørgsmål: 

Hvordan arbejder I med forebyggelse? 

Der arbejdes med det i de enkelte afdelinger, fra skolerne og til arbejdsmarkedet handler alle med alle 

forebyggelsespakker. 

Sundhedsindsats for egne medarbejdere: der bruges 2 mio. kr./år, er det de rigtige medarbejdere der 

bruger tilbuddet? Er det de sunde der bliver sundere? 

Har vi som fysioterapeuter de rigtige redskaber i.f.t. dem vi møder i jobcentret? 

Der er en større og større andel med angst, depression, stress; der kunne ønskes mere undervisning i 

psykiatri i grunduddannelsen  

Skal vi kunne nogle andre ting? Kan du som leder sende signaler til grunduddannelsen? 

AMD synes nyuddannede har meget med, vi skal være faglige, men vi skal også kunne kommunikere med 

borgerne, og kunne samarbejde på tværs med andre faggrupper. 

Vil gerne have en kandidat ansat i sundhedsafdelingen. 

 

Dagsorden 

O. Valg af referent 

  Peter er referent 

 

1. Underskrift af referat fra den 24. april 2018. 

    Herunder opfølgning på punkter fra sidste møde.  

Der har ikke været indsigelser til referatet. 

     

2. Godkendelse af dagsorden 

Morten afventer med sit indlæg til RB-mødet i august. 

 

3. Sager til beslutning 

          

3.1 Valg til repræsentantskabet 

 Kort status 

Der er 8 kandidater til 7 pladser. Valghandlingen er ramt af misforståelse, så der er igangsat en ny 

valghandling. I den første handling var der kun en stemme, i den næste bliver der, efter beslutning 
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fra HB, ligeså mange stemmer som der er pladser. Beslutningen om den første handling er taget i 

sekretariatet. 

Der er fra sekretariatets side spurgt, om vi vil holde et medlemsmøde inden 

repræsentantskabsmødet. Vi holder et møde i kombination med RB-seminaret den 3-4.10. 

 

3.2 RB-seminar den 3-4. oktober 

 - Der nedsættes en planlægningsgruppe som ved RB-møde ultimo august  

 præsenterer udkast til program for seminaret. 

Thomas og Lis melder sig sammen med Brian.  

Forslag til emner: Fysioterapi og ledelse, Kvalitet i ydelser, 

Nyuddannede i SOSU-stillinger, opgaveglidning. Kandidater - hvad forventer vi/ de? 

Hvordan formidler vi sundhed?  

Strategiplan v. Karen Langvad.  

Forberedelse til repræsentantskabsmødet. 

 

 

3.3 Medlemsmøder  

Indstilling: RB drøfter ideer til emner for kommende medlemsmøder. Desuden evalueres fagstafet 

den 24.4, og jubilæumsarrangement den 17.5. 

 

Følgende er afholdt: 

- Regionalt jubilæumsarrangement den 17.5, kl. 16.30-20 ved Messecenter C, Fredericia. 
Positive tilbagemeldinger: en god og festlig dag. Dejligt sted med god mad.  

- Fagstafet i Vejle Kommune den 24. april. Temaet er smertevidenskab og med Lars 
Evemarie fra smertespecialisterne.dk som foredragsholder. 
Rb-medlemmerne som deltog synes at det var lidt langtrukkent og uden præsentation af ny 
viden. Mærkbart af foredragsholder var uden nævneværdig klinisk erfaring.  
Der udarbejdes en lille vejledning som kan bruges af arrangører til fremtidige fagstafetter. 

Hermed sikrer vi forhåbentlig en forventningsafstemning og en kvalitet hos foredrags- 

holdere. 

Brian hører arrangørerne i Vejle Kommune, om de var tilfredse med arrangementet. 

 
- SANO i Middelfart vedr. præsentation af arbejdsfelt og rammer for rehabilitering af 

gigtpatienterne. Afholdes den 4.6 og den 21.6 ved SANO. 
BEJ har ikke hørt om hvordan det er gået, men der er fuldt hus til begge arrangementer. 
 

- Netværksmøde for fysioterapeuter ved jobcentre den 13.6 (udsat til efteråret) 
- Lis vil prøve at arrangere en fagstafet til afholdelse ved Fysioterapeutuddannelsen i 

Haderslev. 
 

Kommende medlemsmøder 

Efterårsmøder: 
- Møde om ”etnicitet” den 4.12. Afholdes v. sundhedscentret i Vollsmose. Lau er tovholder. 
- Jubilæumsmøde v. Fysioterapeutuddannelsen i Haderslev – afholdes ikke. 
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3.4 Regional fagfestival 2019 

 Oplæg ved planlægningsgruppen v. Lis, Lau, Rikke og Jasper 

Oplæg udsat til RB-mødet den 30.8. 

 

3.5 RB-møde den 30.8, kl. 13-17.30  

      Morten har spurgt om det aftalte RB-møde kan rykkes til den 29.8 eller den 31.8. 

Indstilling: RB drøfter om det aftalte RB-møde kan flyttes. 

 

Det er en vanskelig kalenderøvelse, så mødet den 30.8 fastholdes.  

       

3.6 Henvendelse til kommunerne vedr. ventetidsgaranti på 7 dage til genoptræning 

 Der har været lidt uro i nogle kommuner i Syddanmark efter skrivelse, som Brian har  

 sendt til borgmestre og medlemmer af de kommunale sundhedsudvalg (skrivelse  

 vedhæftet). 

 Mundtlig fremlæggelse ved Brian. 

 

Brian redegjorde for dialogen med regionale og kommunale politikere. Det er blevet præciseret at 

ønsket med henvendelsen er, at kommunerne prioriterer at opruste på genoptræningsområdet. 

Dette både for at sikre kvaliteten overfor borgerne, men også fremadrettet at sikre gode 

arbejdsvilkår for medarbejderne. 

 

4. Sager til drøftelse 

4.1 Møderunde med politikere og embedsmænd i region og kommuner, samt andre møder 
- 4.5; Møde med rådmand Susan Crawley, Odense Kommune 

 
- 8.6; Evaluering af § 2-aftale om palliation (Kristian og Brian deltager) 
Et fint og konstruktivt møde. Der er blot behov for få tilretninger til den fine aftale, vi 
har i Region Syddanmark 
På mødet blev et muligt forskningsinitiativ på området drøftet. 
 
- 18.6; møde ved Regionshuset om inkontinensområdet 
Fysioterapeut og ph.d. studerende Helle Gerbild er inviteret for at præsentere sit 
projekt. I forlængelse skal der drøftes GLAiD Ryg. 
 
- 20.6; uro i Kerteminde Kommune; møde med kommunaldirektøren  
Der sker flere afskedigelser i Kerteminde kommune. Medarbejdere fyres med dags 
varsel og MED-systemet fungerer ikke og anvendes ikke. Mødet holdes sammen 
med Ergoterapeutforeningen, Dansk Socialrådgiverforening og HK. 
 
- 25.6; møde med Regionsrådsformand Stephanie Lose og næstformand Poul-Erik  
Svendsen. Rikke, Jasper og Brian deltager. 
Stephanie Lose er blevet formand for Danske Regioner. Emner: hvad er fremtiden for 
fysioterapeuter ved sygehusene, lægepraksis, demensområdet, psykiatri og den 
ældre medicinske patient. 
 
- 26.6; temadrøftelse i SU om rygområdet; dvs. ”rygpatientens vej gennem systemet” 
 
- 28.6; møde med TR i Sønderborg Kommune vedr. plejeparadigme 
. 
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 - 11.9; Møde med rådmand Søren W. og direktør Gitte Ø., Odense Kommune. 
    Helene og Brian deltager. 
 - Under aftale; møde med udvalgsformand for sundhed og ældre Olfert Krog, Esbjerg 
                        Kommune  
      
4.2 Drøftelse af det økonomiske råderum, vi har i Regionsbestyrelsen.  

 Ved RB-mødet den 24.4 drøftede vi under punktet Regnskab 2017 de muligheder, 

 som det akkumulerede overskud giver os. Denne drøftelse fortsættes og kan evt.  

 konkretiseres. Morten kommer desuden med et kort oplæg/ oversigt over  

 arrangementer, konferencer, ph.d-præsentationer etc. 

 

Vores positive regnskab giver mulighed for øget involvering af RB-medlemmer. Det arbejdes der 

på fremover. 

 

 

   5. Sager til orientering  

5.1 Orientering fra formanden 
- I. maj møde i Odense. 

Sundhedskartellets organisationer var indbudt til at deltage i telt. Der var taler ved 
regionrådsformand Stephanie Lose og Grethe Christensen, formand for DSR. 
Det var mest tillidsfolk om formiddagen, medlemmerne kunne først over middag. 
 

Nyt fra HB og regionsformandsmøder   

Kryds i kalenderen til regionskonferencen 27&28 september i Fredericia. Temaet er Fremtidens 

velfærdssamfund. 

I Danske Fysioterapeuter tænkes der frem mod repræsentantskabsmødet.  

Der var pænt fremmøde til demonstrationer i forb. med OK 18 forhandlingerne. Der fornemmes en 

lettelse på arbejdspladserne, tilfreds med forhandlerne, TR bliver spurgt meget, kollegerne ville 

helst ikke en konflikt. Lis fortæller om beregning af nødberedskab, der er forskel fra kommune til 

kommune, det er værd at overveje i.f.t. fremtiden. 

HB skal følge medlemstallet fra årsskiftet og frem til strejkevarslet 

Rikke: der er ikke afsat midler til lokale lønstigninger, det gør at ikke-medlemmer er stort set ens 

lønnet i forhold til medlemmer.  

Fysio.dk kunne generelt være bedre opdateret 

HB møde 31.5-1.6, regnskab og budget, viser indhug i egenkapitalen. Udgifter har været jubilæet, 

arbejdsmarkedsmodellen, udvikling på Hammel neurocenter. HB er opmærksom på fremtidige 

budgetter. Kontingenter er ikke fremskrevet i 6-7 år. Fremskrivning ville give ca. 1-2 mill. kr. ekstra 

pr. år. 

Fusionen ml. FTF og LO er vedtaget, spændende fremtid. 

PFA præsenterede tanker mm. i.f.t. pensioner, PKA havde lign. mulighed tidl. på året. 



6 
 

Indsats for studenter og dimittender. Ros for ringerunder. 

Fys i lægepraksis, Brian mener man skal bruge momentum, hvor det er. Adgang til fys. uden 

henvisning, Der er projekt i gang i reg. Hovedstaden. 

6. Punkter til kommende møder, herunder evt. gæster  

Program for RB-seminar den 3-4.10, oplæg om regional fagfestival 2019, forslag til 

repræsentantskabsmøde 2018, status på Glad ryg, status på ventetidsgaranti på genoptræning, 

tilbagemelding fra deltagelse på Folkemødet, oplæg fra Morten om konferencer mv. 

 
7. Nyt til hjemmesiden 
Orientering om medlemsmøder.  
 

8. Eventuelt 

Morten DSF,Sekretariatet 

Morten synes ikke der kompenseres nok for arbejdet fra foreningens side, og generelt mgl. 

opbakning, også økonomisk. 

 

Jasper undrer sig over, hvem der har formuleret de spørgsmål, der vurderer kandidaterne til 

repræsentantskabet 

 

 

 

 


