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Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark                    

      

              20.8.2019 /HB/Bej 

 

 

Referat  

 

Regionsbestyrelsesmøde d. 17.06.2019 

 
Deltagere: Lis Jensen, Helene Benfeldt, Rikke Kruse, Helle Bruun, Louise Beck, Thomas Bertelsen, Lau 
Rosborg, Ann Louise Lunddahl, Steffen Bader, Brian Errebo-Jensen 
 

Afbud: Peter Kromann, Jasper Juhl Holm 

 

Dagens gæst 

Jane Clemensen, professor ved Center for Innovativ Patientkontakt (CIMT), SDU samt H.C Andersen 

Børnehospital.  

Jane Clemensen fortalte i sit oplæg om, hvordan hun forsker/hvilke elementer hun er opmærksom på 

i sin forskning. 

 

-Forsker sammen med brugerne. Nye måder at kommunikerer med brugerne 

-Teknologi 

-Obs. på at borgerne er forskellige 

Tværfaglig sammensat forskergruppe. Bestående af læger sygeplejersker fysioterapeuter 

jordemødre 

Borgerne vil inddrages – hvordan gør vi det? 

Sygdomsorienteret ”hånden på døren” Holistisk orienteret ” hånden på hjertet” 

Giver tingene mening og for hvem? 

Participatory Design – at ændre klinisk praksis er også at ændre mindset. 

”Pas på ligegyldigheden” 

Refleksioner efter Jane Clemensens oplæg: Er vi en fastlåst faggruppe? Er vi ved at blive ligegyldige 

over for de borgere/brugere/patienter vi møder i vores arbejde? Sender vi ansvaret videre til de 

andre? Hvad vil vi bruges til på et akut sygehus? Er vores arbejdstid fleksibel nok? Hvad vil vores 

rolle være fremadrettet i et sundhedssystem der er presset?Hvad er fysioterapi??? Dejligt med plads 

til de lidt mere bløde værdier. 
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1. Underskrift af referat fra den 12.3.2019. 

    Herunder opfølgning på punkter fra sidste møde.  

Der har ikke været indsigelser til referatet    

Opsamling på referatet 

- Der arbejdes stadigvæk med ”som dug for solen” (beskæftigelse/ledighed blandt dimittender) i 

sekretariatet. Kommer på som pkt. efter sommerferien. 

1.maj. Lau og Helene deltog i Odense. 

Fysioterapeuter i Folkeskolen: Lau har talt med forstander på Skt. Albani skolen. Han vil gerne mødes 

med os efter sommerferie. 

Kunne det være en mulighed at lave et samarbejde mellem lærer og fysioterapeutstuderende? 

Hvad med vuggestuer og børnehaver? 

Referatet godkendes. 

2. Godkendelse af dagsorden 

 

Velkommen til Ann Louise Lunddahl og Steffen Bader i Regionsbestyrelsen 

Præsentationsrunde af bestyrelsens medlemmer. 

 

En bestyrelses opgaver og forventningsafstemning: 

Vi skal varetage medlemmernes interesse i Region Syd Danmark under hensyntagen og koordineret 

med Hovedbestyrelsens arbejde. 

 

Skal vi være en arbejdende eller retningsgivende bestyrelse? 

Der er ikke tilknyttet sekretær til Regionsbestyrelsen. 

Der er økonomi til at få dækket tabt arbejdsfortjeneste og transportudgifter til bestyrelsesarbejde. 

Akilleshælen kan være, at levere konkrete resultater. Vi er ofte igangsættere og brobyggere. 

Fokus på det at være en fagforening og en forening for faget. 

Der er en to dages konference for alle regionsbestyrelser en gang om året (den 6-7.12) 

Region Syd bestyrelses seminar en gang om året, hvor der er mulighed for at komme i dybden med 

forskellige emner (den 22-23.10) 

 

 

3. Sager til beslutning 

 

          

  

3.1 Godkendelse af forretningsorden for regionsbestyrelsen 

      (gældende forretningsorden vedhæftet) 
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- Indstilling: RB drøfter og beslutter forretningsorden for den kommende periode 
Forretningsordenen ændres i pkt.3 – repræsentationer.Ændres desuden i pkt.4. – fremmøde, 
samt pkt.7. – diskretion. 
 
Ændringer kommer på som pkt. til bestyrelsesmødet i september. 
 

 

3.2 Regionsgeneralforsamling den 30.4    

      (referat vedhæftet) 

 

 - Evaluering og indtryk fra generalforsamlingen: 

Pæn tilslutning. Svært at få en debat i gang. God bordopstilling (sad over for hinanden). 

Vi var lidt presset på tid da oplægsholder skulle starte meget præcist. Vi skal være opmærksomme på at være 

åbne for input. Fungerer fint med at afholde generalforsamlingen i Fredericia. 

 

Hvad bør vi overveje til næste generalforsamling: 

Skal vi bede dem drøfte nogle emner i mindre grupper inden generalforsamlingen. Korte oplæg med 

forskellige emner. Hvad forventer folk underholdning/debat – socialt arrangement? Mads og monopolet 

koncept – ide, rød kuvert på bordet = sjovt alment dilemma. Blå kuvert = fagligt dilemma. 

Der er ikke ting der skal følges op på ifb. med debatten på generalforsamlingen. 

 

3.3 Medlemsmøder 

Kommende medlemsmøder 

 

Planlagte møder: 

- 18.6; opstartsmøde/ netværk for fysioterapeuter i den kommunale psykiatri (annonceret på fysio.dk) 
- Fagstafet den 26.8 om temaet ”Commotio” v. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg. En gentagelse af 

mødet den 5.2 i Odense. 
- Fredericia Kommune har henvendt sig. De vil gerne fortælle om deres projekt omkring fald. 

Evt. i oktober måned. 
- Fagstafet den 7.11 i Skærbæk (Tønder Kommune) med Elin Solheim om fascievævets 

betydning 
 
 
 
3.4 Regional fagfestival den 2.10.2019 

Præsentation af foreløbigt program ved planlægningsgruppen. 

Planlægningsgruppen holder næste møde 19.06.2019 

Fagfestivallen starter kl. 13.30 og slutter kl. 20.30. Vil lave en ”early bird”, hvor deltager prisen er 200,- 

efterfølgende 250,-. 

Denne gang har planlægningsgruppen delt kontakten til de faglige selskaber op mellem sig. Har sendt mail og 

kontaktet dem telefonisk. Umiddelbart har det givet god effekt. De faglige selskaber er meget villige til, at byde 

ind med oplæg. 
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4. Sager til drøftelse 

4.1 Møderunde med politikere og embedsmænd i region og kommuner, samt andre møder 
Afholdte møder:  
- Møder ved den regionale psykiatri i Svendborg 
- Møde med direktør Kerteminde Kommune 
- 24.5; møde for TR om overgang til AC pr. 1.1.2020. Primært om betydning for repræsentation i MED.  

Mødet arrangeret af Danske Fys og ETF. Der er stadig mange ting der ikke er afklaret inden skiftet til 
AC. Men der arbejdes på det. AC er meget lydhør overfor det som Danske Fysioterapeuter bringer 
med sig. 

- 4.6; Konference på SDU om muskel-skeletlidelser. Kom godt omkring det store problem muskel-
skeletlidelser er. 

- 13-16.6; Folkemøde på Bornholm. Ulighed, opgaveglidning, mangel på nogle personalegrupper var 
noget af det der fyldte på årets Folkemøde. 

- Orienteringsmøde i Odense vedr. ”Velfærd Task Force”. Lau og Helene deltog. 
 

5. Sager til orientering  

5.1 Orientering fra formanden 
- Herunder nyt fra HB: strategiarbejde og opfølgning på repræsentantskabsmøde 2018 

En del af det man besluttede på Repræsentantskabet i 2018 arbejdes der med i forskellige 
arbejdsgrupper. Der vil på mødet mellem repræsentantskabet og HB i december blive givet en status 
på arbejdet. 
Politisk eftersyn i Danske Fysioterapeuter. Skal vi fortsat være struktureret som vi er, samt 
medlemsinddragelse. Rikke deltager i arbejdsgruppen. Oplever at man skal være oppe på tæerne for 
at kunne matche sekretariatet, og de forslag sekretariatet fremkommer med. 

- 100 års jubilæet er blevet evalueret. Blev fejret både nationalt og regionalt. Vi lykkedes bedst i det 
regionale regi. 

- Arbejdsmiljørådet. Arbejdsmiljø for fysioterapeuter. Der arbejdes med tre teser:1) Giver det mening?  
2) Har vi indflydelse på vores arbejde? 3) Fysiske gener? 

- HB arbejder anderledes med strategiarbejdet, bl.a. med tre ”must win battles”. 
 

- Lis har på Danske Fysioterapeuters vegne deltaget i Demens dag i Svendborg den 10. maj. Svendborg 
Kommune har mange gode tilbud til ældre og demensramte. 

- Helle har på vegne af Danske Fysioterapeuter været til Psykiatriens dag i Region Syddanmark. 200 
deltagere. Temaer: Pårørende området, hvordan det kan løftes. Der er kapacitets udfordringer – færre 
sengepladser og flere borgere med psykiatriske diagnoser. Voldsom stigning de sidste 7 år i børn og 
unge psykiatrien (53%). Udfordringer i det regionale/kommunale samarbejde. Ulighed i sundhed – 
forebyggelse. Unge psykiatriske borgere med misbrugsproblematik er et stort problem. 

 

6. Punkter til kommende møder, herunder evt. gæster 

- Regionskonferencen den 6-7.12 

- Tilbagetrækning/nedslidning 

- Hvordan skaber vi flere lederjobs? 

- Sundhedsreform 

- Sundhedsaftale mellem Regionen og Kommunerne.  

 
7. Eventuelt 
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