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Referat af møde i: Dato for møde: 

Bestyrelsesmøde,  

Region Syddanmark 
 

8.4.2013, kl. 9-12 

For referat:  Dato for udarbejdelse: 

Es/Bej 12.04.13 

 

Deltagere: 

Helle Bruun, Peter Kromann, Esther Skovhus, Thomas W. Bertelsen, Brian 

Errebo-Jensen, Morten Topholm, Helene Benfeldt, Rikke Kruse, Peter 

Nielsen, Lis Jensen og Kristian Birk. 

 

Afbud: 

Zanny Bowley og Annemette Jepsen 

 

Dagsorden 
 
0. Valg af referent: Esther Skovhus   

 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra den 5. februar 2013 

 Herunder opfølgning på punkter fra sidste møde. 

    
Vedr. omtale af Studenterrepræsentation i bestyrelsen: De studerende er ved 
at opbygge deres eget netværk på landsplan. Hovedbestyrelsen fik en 
orientering herom på mødet i marts. Se evt. referat fra HB på www.fysio.dk. 
Der arbejdes stadig på, at få en studerende fra uddannelsen i Odense med i 
regionsbestyrelsen og man forventer at det skulle falde på plads efter 
regionsgeneralforsamlingen i maj. 
Der har ikke været indsigelser til referatet. Det godkendes, underskrives og er 
klar til hjemmesiden. 

 
2. Godkendelse af dagsorden: Fastholdes uændret. 

 
3. Sager til beslutning 

 

3.1 Generalforsamling 2013  

 

Der lukkes for tilmelding i begyndelsen af maj. Interessen for at deltage 

forventes at være stigende. Alle i bestyrelsen forventes at deltage. 

Kredsformand John Christiansen fra DSR vælges som dirigent. 

Tidsrammen er 1 time og 15 min.  

http://www.fysio.dk/
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Vedr. Beretningen: Bestyrelsen supplerer og kommenterer flere afsnit 

både vedr. layout og formuleringer, som BEJ bringer videre. Den 

mundtlige beretning forventes at tage 20 min., hvor der tales ud fra få 

slides. Derefter åbnes op for debat. Bestyrelsesmedlemmerne har 

mærkesager de kan byde ind med. Det foreslås at oprette en blog på 

egen hjemmeside med henblik på debat af temaer fra beretningen. Det 

kan forhåbentlig gøre det lettere at styre tiden fordi debatten kan foregå 

på bloggen også. 

Vedr. Faglige oplæg: Der er ønsker om at oplæggene kommer på 

hjemmesiden. Der er ligeledes et ønske om at videooptage de to oplæg. 

Bente Klarlund har givet accept. Ewa Roos overvejer endnu. 

Vedr. Budget: En del af dagsordenen til generalforsamlingen er 

gennemgang af regnskab og budget. Tallene holder. Vi kommer ud af 

2012 med overskud på 80.000,- der overføres til 2013. Vi har besluttet 

en stor del til medlemsaktiviteter. Der er budget til at vi kan fortsætte 

aktiviteterne, som værdsættes af medlemmerne. Dette kan bl.a. ses i 

evalueringerne fra de afholdte medlemsmøder. 

Vedr. Valg til bestyrelsen: Zanny Bowley ønsker ikke at genopstille. De 

øvrige 7 bestyrelsesmedlemmer, som er på valg, genopstiller. Man 

opfordres til at gøre konkrete overvejelser om en potentiel kandidat og 

give BEJ besked.  
 

3.2 Konflikt på SOSU-skolerne (materiale medsendt) 

Der orienteres om årsagen til konflikt / lockout på SOSU skolerne. 

Der ca. 2.000 ansatte på SOSU området. Heraf er 56 medlemmer i 

Danske Fysioterapeuter. Ca. 25 af disse er i Region Syddanmark. I 

sidste uge samlede man underviserne (med forskellig faglig baggrund) 4 

steder i regionen. Det vil blive gentaget flere gange så længe konflikten 

løber. Formålet er, at give rammer for dialog internt. Man forbereder bl.a. 

demonstration i København dagen før den store demonstration med 

folkeskolelærerne. Organisationerne samarbejder om at dele udgifter til 

de praktiske møder. 

Hovedbestyrelsen i Danske Fysioterapeuter har besluttet at dække de 

ramte medlemmers løn. Til orientering kan nævnes, at ergoterapeuter og 

sygeplejersker alene får sv.t. dagpengeniveau. 

I forlængelse af ovennævnte orientering havde bestyrelsen en lang 

drøftelse om perspektiverne for OK forhandlingerne i årene frem. Der var 

enighed om at løfte det til en temadrøftelse i regionsbestyrelsen senere. 
 
3.3 Status på møder med politikere/ embedsmænd 

 - Afholdte og kommende møder 

Den 23.03.2013 var Danske Fysioterapeuter indbudt til møde i 

Regionshuset i Vejle vedr. kompetenceudvikling indenfor psykiatrien. 

Der var deltagelse af psykiatridirektør Jakob Steengaard Madsen og 
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sygeplejefaglig direktør Ole Rytov. Fra Danske Fysioterapeuter deltog 

Brian og Thomas fra regionsbestyrelsen.Politikerne er meget optaget af 

ulighed i sundhed indenfor psykiatriområdet. Det ønsker man at 

forandre. Mødet var yderst positivt og BEJ forventer endnu et møde 

indenfor området i løbet af april måned. 

Besøg i Folketinget den 26.2.13 med foretræde for Folketingets 

Sundhedsudvalg angående det vederlagsfrie område. Fåborg-Midtfyn 

Kommune først, derefter Danske Fysioterapeuter efterfulgt af Danske 

Handicaporganisationer. Se nyhed på www.fysio.dk 

Der arbejdes med etablering af et dialogmøde/fyraftensmøde om 

Vederlagsfri Fysioterapi den 28.05.13 i Odense. Mødet er åbent for alle 

fysioterapeuter for at arbejde med kvalitetsudvikling i den vederlagsfri 

fysioterapi. Konsulent Ann Sofie Orth fra sekretariatet, praksiskonsulent 

Victor Ladegourdie og Brian  deltager med oplæg.  

De tre frikommuner Vejle, Fredericia og Fredensborg har fået lov til at 

visitere til vederlagsfri fysioterapi. 

Der har været møde med ledelsen på RABU, Esbjerg Kommune og 

BEJ/ES om fysioterapeuternes mulighed for at arbejde som fysioterapeut 

i de tværfaglige teams. Det efterfølges af et kort møde med de berørte 

fysioterapeuter og BEJ/ES medio april. 

Regionsbestyrelseskonferencen afholdes i Fredericia den 2. og 3. 

september 2013. Det betyder vores planlagte RM flyttes. Dette besluttes 

på næste møde den 3. juni. 

 
3.4 Medlemsmøder i 2013 

 - Der vil være en mundtlig orientering om planlagte møder, 

 herunder  

 Temadag for visitatorer den 10.6 og  

 Fyraftensmøde om vederlagsfri fysioterapi den 28.5 i Odense 

Til alle medlemsmøder er der nu elektronisk tilmelding, og det 

således enkelt at udsende evalueringsskemaer, når man kender 

deltagernes kontaktdata. 

Der spørges til bestyrelsens deltagelse i faglige arrangementer. Det 

er stadig frivilligt, men det er jo en fin mulighed for at møde 

medlemmerne. 

Der er d.d. 80 tilmeldte til mødet på mandag i Haderslev med 

fysioterapeut Alik Weintraube. Dette møde er en del af Fagstafetten 

og den sendes herefter videre, muligvis til praksissektoren. Man 

forventer således et arrangement i løbet af efteråret. Der henvises i 

øvrigt til beskrivelse af Fagstafetten på fysio.dk/ region Syddanmark. 

Planlægningsgruppen vedr. Medlemsmøder (Thomas, Helle Bruun 

og Brian) er ved at være klar med datoer på møderne efter 

sommerferien. 
 

http://www.fysio.dk/
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4. Sager til drøftelse  

 
     4.1 Nyt vedr. besparelser/ omstruktureringer i kommuner, region og 
stat 

I Haderslev Kommune vil man gerne have ventetiden ned på 5 
hverdage. Det kniber dog med at nå at få genoptræningen i gang. 
Det nye IT skal være med til at vise om det lykkes. Der ansættes en 
fysioterapeut i 6 måneder for at få det iværksat 

 
 
5. Sager til orientering  
 

5.1 Orientering fra formanden, herunder:  
- Nyt fra hovedbestyrelsen (de prioriterede strategiområder vil blive 

gennemgået på mødet) 

Deltagelse i forskellige møder 
5.2 Øvrig orientering 

Orientering fra deltagelse i møder/ konferencer 

 

Den tidligere fremsendte information om A- kassen og ledige 

fysioterapeuter, der får dagpenge kommenteres endnu engang. Man 

er enig om, at der brug for at få mere viden om, hvad tallene dækker. 

Er der noget vi ikke får øje på. Skjuler der sig noget. BEJ vil 

undersøge om der også er færre stillinger at søge. Tallene virker 

mere positive end det indtryk, man får i virkeligheden.  

Der er ønske om at dagsordensætte emnet på et af de kommende 

regionsbestyrelsesmøder. 

I den sammenhæng gjorde man sig overvejelser om den aktuelle 

uddannelseskapacitet. Enighed om at smertegrænsen er nået. 

Samtidig erkendelse af, at det besluttes på et højere politisk niveau. 

Print fra Altinget vedr. det kommende valg til regionsråd 

kommunalbestyrelser omdeles. 

 

6. Nyt til hjemmesiden 

 Generalforsamling  

 Nyhed om at beretningen nu er på.  

 Ventetid i Kommunerne 

 Optag på fysioterapeutuddannelserne. 

 Bag om ledighedstal - er der noget vi ikke kan se. 

 Aktuelle OK 

 

7. Eventuelt: Intet 

8. Punkter til kommende møder i 2013 

 Ledighedstal. 
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 Optagelseskapacitet 

 Opfølgning på GF 

 I forlængelse af Eva Roos oplæg til GF om forskning og 
implementering kunne der inviteres oplægsholder om 
implementeringsstategier. Vibeke Harborg nævnes. MT havde flere 
forslag til oplægsholdere. 

 Forsøgskommuner 

 Ønske om at flytte det aftalte regionsbestyrelsesmøde onsdag den 
4.9 

 OK i årene frem. 

 


