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Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark                    

       
      2.1.19/Tb/Bej 

            

Referat 

 

Regionsbestyrelsesmøde torsdag den 13.12.2018, kl. 13-17.30 

Mødet afholdt v. Kokholm 3.A, mødelokale M 4, 6000 Kolding. 
 
Deltagere: Morten Topholm, Jasper Juhl Holm, Helene Benfeldt, Rikke Kruse, Helle Bruun, Lis 

Jensen, Louise Beck, Thomas Bertelsen, Lau Rosborg, Brian Errebo-Jensen 
 

Afbud: Kristian Birk og Peter Kromann 

 

Dagsorden 

O. Valg af referent 

  Thomas er referent (jf. rækkefølge) 

Velkommen til Louise Beck som er indtrådt i bestyrelsen i stedet for John Stenner. 

 

1. Underskrift af referat fra den 30.8.2018. 

    Herunder opfølgning på punkter fra sidste møde.  

Der har ikke været indsigelser til referatet. 

     

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

3. Sager til beslutning 

          

3.1 Repræsentantskabsmøde den 8-10.11 
RB drøfter deltagelse i repræsentantskabsmødet og betydning af de forskellige beslutninger. 

 

Brian vil gerne drøfte hvilken betydning de trufne beslutninger på repræsentantskabet kan få for 

vores arbejde i region Syddanmark.  
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Meget spændende dage. Overordnet set en god tone og en god dirigent. Tydeligt hvilke interesser 

de forskellige repræsentantskabs deltagere havde, men stadig respekt trods måske forskellige 

meninger. 

 

 Valg om tilknytning til hovedorganisation 
Valget endte med AC. Helene ser et behov for at adressere hvad det betyder, hvis man ikke 

ønsker at gå akademiker vejen  

 

 Arbejdsgiverkontingent 
Alle arbejdsgivere har fået det ud i e-boks 

Brian påpeger, at det er vigtigt at kommunikere ud at arbejdsgiverkontingentet udelukkende 

anvendes til drift af arbejdsgiversektionen. 

Morten mener at det har været et principielt problem i, at der ikke har været nok medindflydelse i 

processen. Hvilket han mener har været en fejl, men beslutningen er truffet og det må vi handle 

efter. 

 

 Analyse af hele privatsektoren, herunder ydernr. systemet 
Det at der kommer en undersøgelse er ikke ensbetydende med at det hele bliver lavet om i 

morgen. Det at vi skal være en forening er væsentligt, så vi skal kunne ”favne” såvel 

fysioterapeuter indenfor som uden for sygesikringen. Lau mener det er vigtigt, at se på hvor og 

hvad der skal ses på frem for hvilket resultat, der skal fremkomme. Vi har nogle kerneopgaver som 

vi skal holde fast i og ikke tænke på organisationsprocent. Vi er her for at hjælpe og støtte vores 

medlemmer og vores fag. Helle så processen som god, så længe ”vi kan være enige om at være 

uenige” og der er ordentlighed i det. 

  Medlemsinddragelse/involvering 
Lis oplevede at der var en del røster omkring lukkethed vedr.kommunikation. Hvad siges der fx til 

vores medlemmer omkring hvad får vi ud af at være i AC, og at det ikke er et spørgsmål om fravalg 

af andre faggrupper. Brian vil anbefale at vi i regionsbestyrelsen ser på hvad det vil sige og f.eks. 

spørge hvad vores medlemmer ønsker. Lau mener at mere formalisering vil kunne lette dette. 

Jasper ser det vigtigt at se på systematik og skriftliggørelse og systemer, der vil kunne understøtte 

dette.  

  

3.2 Budget 2019 

RB drøfter forslag til rammebudget (vedhæftet) og vedtager dette. 

Brian gennemgår budgettet. Økonomien ser god ud i vores region. Der forventes et overskud på 

ca. 200.000 kr., som overføres til 2019. 

Han ønsker at hæve budgetpost 108.3 bestyrelse fra 150.000,- til 200.000,- da det er et mere 

retvisende beløb også set i lyset af at det forventes, at der vil komme mere frikøb af 

regionsbestyrelsen i 2019. I forhold til generalforsamlingen var der enighed om at købe en mindre 

gave til deltagerne. Rikke og Brian går videre med det. 

 

3.3 Medlemsmøder 

Kommende medlemsmøder 
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Afholdte møder: 

- Fagstafet den 15.11 i Haderslev. Kognitiv tilgang til rygsmerter/ -behandling. Lis var 
tovholder. En del tilmeldte udeblev, men en god og interessant aften med stort engagement 
og stor spørgelyst hos de fremmødte. 

- Fagstafet om “Kulturfokus-smertehåndtering” d. 3/12 i Vollsmose v. sundhedscentret. Lau 

var tovholder. Spændende aften. Det der var rigtig godt med direkte brugbare råd.  
 
Planlagte møder: 

- Fagstafet den 5.2 om temaet ”Commotio”. Afholdes ved UCL i Odense. Helene er 
tovholder. Det bliver annonceret lige efter nytår. 

- Fagstafet den 13.3 i Svendborg Kommune arr. af kommunale fysioterapeuter. Emne er 
hoftenære fracturer v. Morten Tange. 

- Middelfart har budt ind med næste arrangement i foråret 2019 
- Herudover netværksmøder 

 
Ideer til møder? 

o Lau vil gerne stå for ”kulturfokus – smertehåndtering” et andet sted i regionen f.eks. 
i Vejen 

 
 

3.4 Regional fagfestival 2019 

 Nyt om planlægningen og fastsættelse af dato? 

Tema: Stress 

Dato: skal fastlægges snarest i efteråret 2019  

Tages op på næste møde 

 

3.5 Regionsgeneralforsamling den 30. april 2019 

 Den store sal ved Fredericia Idrætscenter er booket. Der er indgået aftale med 

 Christine Feldthaus som afsluttende foredragsholder/ trækplaster. 

 

Bestyrelsen mødes kl 15.00 

 

Programramme: 16.00 – 16.30 Ankomst og kaffe 
16.30 – 19.00 Beretning, generelforsamling og spisning                   

19.00 – 20.00 Foredrag 

 

3.6 Udpegning af praktiserende fysioterapeut til Uddannelsesudvalget ved Fysioterapeut- 

      uddannelsen i Odense 

Der er kommet en henvendelse fra UC Lillebælt med anmodning om udpegning af en 

praktiserende fysioterapeut. Udpegningen er gældende for en 4 årig periode og  

følger den kommunale valgperiode. I den seneste periode har Belinda Toft og John  

Stenner repræsenteret de praktiserende fysioterapeuter i Udvalget. 

- RB drøfter og indstiller en kandidat. 
Brian mener det skal være en praktiserende, der er bosat på Fyn eller i trekants området i det 

vedkommende så vil have et naturligt geografisk tilhørsforhold.   
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RB enedes om at spørge John Stenner og Mette Andersen i nævnte rækkefølge.  

 

3.7 Deltagelse i ”Giv demens et twist” den 10.5.2019 i Svendborg. Arr. Folkebevægelsen for 

et demensvenligt Danmark 

To RB-medlemmer deltager og repræsenterer Danske Fysioterapeuter. 

Oplæg ved Brian 

  

Der ønskes 2 RB medlemmer til en stand  

Enighed om at Lis, Helene og Lau repræsenterer Danske Fysioterapeuter 

 

4. Sager til drøftelse 

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

- 11.9; møde med rådmand Søren W. og direktør Gitte Ø., Odense Kommune. 
Helene og Brian deltog. 

- 20.11; møde med sundhedsudvalgsformand Helge Larsen og embedsmænd, Sønderborg 
Kommune. Helle, Thomas og Brian deltog. 

- 11.12; møde med sundhedsudvalgsformand Mogens Christensen, Nordfyns Kommune.  
   TR Maria Vestergaard, Helene og Brian deltager. 

 
o Under aftale: møder med sundhedsudvalgsformænd i Vejle, Kolding, Assens og 

Svendborg 
o Der er ved at blive planlagt møder, så vi kommer rundt til alle kommuner i 

indeværende valgperiode. Regionsbestyrelsen og tillidsrepræsentanter vil blive 
involveret. 

  
      
 5. Sager til orientering  

5.1 Orientering fra formanden 
Nyt fra HB og regionsformandsmøder   

Herunder status på 1) Konstituerende møde i HB (6.12) Brian blev konstitueret som næstformand 

for de næste 2 år. HB konference sidst i januar. 2) Møde ml. RF og formand/ direktør vedr. 

betydning og konsekvenser af fremtidig hovedorganisationstilknytning. Der skal arbejdes med at 

fastholde gode relationer i FH, samt opbygge regionale kontakter til AC-organisationer. 

Brian har været til professorindsættelse ved Gråsten gigthospital med 2 professorer – hvor den 

ene har givet tilsagn til et medlemsmøde om hverdagsrehabilitering (reumatologisk vinkel). 

Nyt fra RB og evt. gode ideer til kommende møder/ temaer 

Orientering om sektionsbestyrelserne  

(ved Rikke og Morten) 

Man er i forhandling om løn- og arbejdsvilkår, og man har nærmet sig hinanden, men er ikke i mål. 

Der er aftalt et forhandlingsmøde onsdag den 19/12, (samt efterfølgende 22.1.19 (red.)). 
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6. Punkter til kommende møder, herunder evt. gæster 

Louise har efterfølgende foreslået Jørgen Skadborg, formand for PLO i Syddanmark.  

 
7. Eventuelt 

Brian fortæller at der er blevet fyret en del fysioterapeuter på Fyn i 2018. Det handler primært om 

områderne: jobcentre, visitation og børneområdet 

Drøftelse om hvordan vi tager imod vores nyuddannede kollegaer, herunder også 

dimittendledigheden og optaget på skolerne. 

Lau: Foreslår et projekt i vores region, hvor der skal sendes spørgeskemaer ud via sociale medier. 

Lau formulerer noget på skrift.  

 

Jasper: Nyt fra OUH 

Opgaveglidning. Der planlægges en studietur til Slagelse i forhold til at få fysioterapeuter til at 

varetage stillinger på bl.a. ambulatorier og skadestuer. Den er foreløbig på standby indtil der er 

lavet en strategi på dette. Lokalt på OUH er der ytret ønske om at ansætte fysioterapeuter på bl.a. 

FAM 

 

Morten: Aftalen omkring Ph.d. i almen medicinsk forskningsenhed er faldet på plads. Starter i 

Ålborg og kører 6 år i henholdsvis Ålborg og Odense på skift. 


