
Referat 

 

Referat af møde i: Dato for møde: 

Regionsbestyrelsen, Danske 

Fysioterapeuter, Region Syddanmark 
 

11.09.13 kl. 13.00 – 17.30 

For referat:  Dato for udarbejdelse: 

[Fulde navn] [dag, måned, år] 

 

Deltagere: 

Helene Benfeldt, Rikke Kruse, Belinda Toft, Kristian Birk, Tobias Kaarsbo 

Madsen, Morten Topholm, Brian Errebo-Jensen 

 

Afbud: 

Esther Skovhus, Helle Bruun, Lis Jensen, Thomas Bertelsen, Peter Kromann, 

Jasper Juhl Holm. 

 
Kl. 13-15 

Dagens gæst og oplægsholder er analysekonsulent Mette Gad, Danske 

Fysioterapeuters sekretariat.  

 

Mette vil fortælle om en medlemstilfredshedsundersøgelse (MSI-rapport) 

blandt Danske Fysioterapeuters medlemmer, samt om ledighedsstatistikker. 

Efterfølgende diskussion. 

 

Dagsorden 
 

0. Valg af referent  

 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra den 3.6.2013 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

 

3. Sager til beslutning 

 

3.1 Forretningsorden (bilag) 

I forlængelse af mødet den 3.6.13. er forretningsordenen blevet 

tilrettet. 

      Som aftalt er forretningsordenen nu til endelig godkendelse. 

      Efterfølgende er den gældende for RB´s arbejde. 

       

3.2 Evaluering af regionskonferencen den 2-3.9. 

  - Indtryk fra konferencen? 
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  - Opfølgning? Bl.a. kommunalvalg 

 

3.3 Budgetopfølgning, 1. halvår 2013 (bilag) 

 

3.4 Rammeprogram for RB-seminar den 31.10-1.11 (bilag) 

 

3.5 Danske Fysioterapeuters Innovations- og Iværksætterpris  

(jf. mail 2.7.13 fra Ann Sofie Orth (bilag) 

 

       3.6 Status på møder med politikere/ embedsmænd 

 - Afholdte og kommende møder 

4. Sager til drøftelse  

      

4.1 Nyt vedr. besparelser/ omstruktureringer i kommuner, region  

 og stat   

 

        4.2 Medlemsmøder i efteråret 2013 

              -  Herunder videresendelse af ”Fagstafetten” 

 

          4.3 To sager rejst af Morten Topholm (bilag) 

 - Vedr. skrivelse om RB-diskussion om brugerbetaling 

 - Vedr. PR for fysioterapi (jf tiltag fra Kiropraktorforeningen) 

  

5. Sager til orientering  

5.1 Orientering fra formanden, herunder:  

- Nyt fra hovedbestyrelsen  

- Deltagelse i forskellige møder 

Herunder 

1) Idé om seniorklub  

2) Møde den 6.9 om fysioterapi på psykiatriområdet  

3) Projekter vedr. vederlagsfri fysioterapi  

4) Møder i Fredericia kommune  

5) Medlemsmøder i Sundhedskartelregi  

6) Fysioterapiens dag (”Åbent hus arr.”) 

           

5.2  Øvrig orientering 

-Orientering fra deltagelse i møder/ konferencer 

 

6. Nyt til hjemmesiden 

 

7. Eventuelt  

 

8. Punkter til kommende møder i 2013 

Referat 
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0) Valg af referent  

Mette Gad indvilligede i at være referent. 

 

1) Godkendelse og underskrift  

Ingen indsigelser til referat 

 

Brian redegør om ny procedure for godkendelse af referat jf. ny 

forretningsorden. 

 

Opsamling på punkter fra sidste referat:  

 

Fagstafetten gives videre fra Lis til Belinda, og der arbejdes på sagen. 

Der forventes et medlemsmøde inden jul.  

 

Punkt 3.6. Halvdagsmøde for visitatorer (fys, ergo og sygeplejersker) 

afholdt den 10.6.13.  

 

Der planlægges et første medlemsmøde om journalføring i efteråret.  

 

 
2) Bemærkninger til dagsorden 

Christian: To punkter til pkt. 7, eventuelt:  

a. mødetidspunkt og  

b. referent til næste møde 

 

Morten: Et punkt til eventuelt: problemstilling om ny lovgivning vedr. 

videregivelse af fortrolige oplysninger 

  

Punkt 1: godkendelse og underskrift  

Ingen indsigelser til referat 

 
3) Sager til beslutning 

 

3.1 Forretningsorden 

Godkendes uden bemærkninger. 

 

3.2 Evaluering af regionskonferencen 

Følgende bemærkninger: 

 

Belinda: Godt som ny, det giver indblik i, hvad arbejdet som 

regionsbestyrelsesmedlem indebærer 
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Helene: Det var godt, talen var en udfordring. Gode værktøjer. Man fik 

lov til at arbejde. En af workshop’ene var lidt tynd.  

 

Brian: Der var fokus på det politiske og anvendelighed. Ramte det jer 

som målgruppe? 

 

Helene: Det synes jeg 

 

Belinda: Det kunne være sjovt at blive blandet mere på tværs af 

regionsbestyrelserne – godt ift. at udveksle erfaringer 

 

Christian: Hvordan går man ud og repræsenterer Danske 

Fysioterapeuter som regionsbestyrelsesrepræsentant? Få tydeliggjort, 

hvad der er ansvar som regionsbestyrelsesmedlem. 

 

Brian: Udtaler man sig på egne eller andres vegne  

 

Rikke: Interessant ift. TR-arbejde med rekruttering. Det var sjovt at se 

politikerne, hvor værktøjerne blev anvendt. 

 

Tobias: Flot at være inviteret med. Gode værktøjer. 

 

Brian: Der er snart kommunalvalg. Hvor aktiv skal vi være ift. det? Vi 

har fået talepapirer og værktøjer, og vi kan gå ud til politikerne.  

 

Christian: Det er et svært at have balancen mellem ”kasketterne”.  Jeg 

savner klare svar fra DFYS ift., hvor fx genoptræning skal ligge.  

 

Brian: Vinklen omkring at sidde i bestyrelse og udtale sig er 

interessant. Og der burde komme svar i holdningspapirerne. Vi skal 

rumme alle segmenterne. 

 

Rikke: Hvis man er sendt ud til noget, så går man som repræsentant 

for DFYS.  

 

Brian: At man er blevet valgt, skal man tage alvorligt og prøve at løse d

 en. Og så repræsenterer man foreningen.  

 

Belinda: Talepapirerne gav noget ift. at tale med politikerne  

 

Morten: Man skal finde ud af det, man er valgt og må have holdninger. 

Men at gå ud og udtale sig fx i kronik i avis har man måske ikke 

mandat til som menigt medlem. Der er stor risiko for at blive 

misforstået.  
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Helene: Man kan godt sige, man er medlem, men er man uenig, skal 

man gøre opmærksom på det. Måske er det godt at kigge på det, man 

er enige om og udtale sig om det?  

 

Brian: Med nye medlemmer er der emner, der skal tages op løbende.  

Med KV så brug nogle af de redskaber, som I får. Nøgletal på de 

udvalgte kommuner får I alle. Hvis der er flere, der går af sted fx til 

vælgermøder, er det sjovere. Der kommer læserbreve. Belinda: Kan vi 

gruppere os lidt fx selvstændige?  

 

Konklusion: Generel tilfredshed med regionskonferencen og man 

havde stort udbytte af talepapirerne som lå der. Det var sjovt og 

lærerigt at prøve tingene af. Endelig forsøger vi at blande os i den 

lokale valgkamp. 

 

3.3 Budgetopfølgning 

Brian: 1. halvårs udgifter fremgår af udsendt materiale. Ca. 32 % af 

budget er brugt i 1. halvår. Traditionelt set er der flere udgifter i 2. 

halvår, bl.a. mangles 4 medlemsmøder og regionsbestyrelsesseminar.  

Det ser fint ud. Mette Birk fra sekretariatet har spurgt, om vi har 

overblik over, om vi vil tilbageføre penge til DFYS, når året er slut. 

Tidligere har vi drøftet at et evt. overskud skal overføres til næste år 

målrettet medlemsaktiviteter. 

 

Konklusion: Regnskabet er taget til efterretning. På december mødet 

skal der lægges budget for 2014, herunder skal der træffes beslutning 

om regional fagfestival 2014 og evt. overførsel af overskud.  

  

3.4 Rammeprogram for RB-seminar 

Brian: Rikke, Jasper og jeg mødtes før sommerferien og diskuterede 

seminar og efterårsmøder og heraf følger et rammeprogram for RB-

seminar. RB-seminaret bliver holdt på Byggecentrum i Middelfart. Der 

er lagt vægt på at invitere gæster og oplægsholdere, som vi kan 

diskutere med og drøfte overordnede ting med.  

 

Region Syddanmark er på Facebook nu, derfor er det på programmet. 

Skal vi have en oplægsholder ud om det? Hvor ”poppet” skal vi være?  

 

Rikke: Der er også arbejde i det - det forpligter  

 

Belinda: Jeg tror, det er en god ide ift. medlemmerne. Jeg tror ikke, vi 

skal underkende det. Jeg tror, vi skal have en politik omkring det.  

 

Christian: Det er genialt, hvis man forstår at bruge det.  
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Brian: Jeg foreslår, at vi får en af webredaktører fra DFYS ud med et 

oplæg.  

 

Tobias: Det behøves jo ikke være det helt store ”set-up” – det er lige 

så meget en formidling.  

 

Rikke: Skal man svare på noget, hvis man bliver spurgt om det 

derinde?  

 

Belinda: Det kunne være en god måde at komme ud til medlemmerne.  

Konklusion: Rammeprogrammet er godkendt 

 

3.5 Innovations- og iværksætterpris 

 

Brian: Proceduren er, at der bliver samlet forslag ind i hver af de fem 

regioner. De fem regionsbestyrelser indstiller hver et forslag til HB, 

som så beslutter. Vi har deadline 15. nov. Beslutning om hvem vi 

indstiller træffes på RB-møde den 12.12. I må meget gerne gå i 

tænkeboks og gøre opmærksom på det i jeres netværk. 

 

Helene: Jeg tænker, det bliver ikke en kommunal ansat.  

 

Morten: Jeg tænker også, at det ikke hører til i sygehusverdenen.  

 

Brian: Jeg vil foreslå, at vi tænker det bredt.  

 

Helene: Der står, der er 2 kriterier? 

 

Brian: Jeg tænker det bredt.  

 

Christian: Skal det være en virksomhed, som skal skabe stillinger 

generelt? Eller kan det være virksomhed, der tager fra andre?  

 

Belinda: En af lærerne v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense laver 

apps. Han kunne være mulighed.  

 

Morten: Det er den private sektor. Formuleringen er i 2 punkter. Måske 

skulle man tænke det anderledes næste år?  

 

Brian: Jeg vil prøve at tage det op på Regionsformændenes seminar 

sidst på måneden. Jeg synes, det er for begrænsende nu.  

 

Helene: Jeg synes godt, I kan vende, om det bare er fordi, man tager 

markedsandele fra andre?  
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Belinda: Det synes jeg ikke.  

 

Morten: Det skal ikke kun være det ene eller det andet.  

 

Konklusion: Det tages op igen på regionsformandsseminaret, så vi 

sikrer, at kriterierne tolkes bredt. Det bør være det nytænkende, der er 

grundlag for indstillingerne.  

 

3.6 Status på møder med politikere og embedsmænd 

 

Brian: holdt møde i Fredericia lige før sommerferien med 

rehabiliteringschefen og efterfølgende med de praktiserende 

fysioterapeuter. Rehabiliteringschefen tilkendegav, at hun vil 

respektere de ting, der ligger i frikommuneordningen, og det, der står i 

lovgivningen. Hun vil gerne have en konstruktiv dialog med de 

praktiserende. Ift. mødet med de praktiserende lagde Bej op til, at de 

må være dialogsøgende.  

 

Ift. fysioterapiens dag (DFYS var for sent ude ift. PR) blev der skrevet 

til Kolding og Esbjerg Byråd. Der var 5 politikere i Kolding og 3 

politikere i Esbjerg, som var på besøg på to arbejdspladser og modtog 

det rigtig godt.  Generelt set hvis I laver møder med politikere, så tag 

dem med ud på en arbejdsplads – det virker, og de kan se, hvad vi 

laver.  

 

Bej har haft et møde med sundhedschefen i Esbjerg kommune, hvor 

det blev drøftet, om vi skulle lave et projekt om test- og måleredskaber 

indenfor vederlagsfri fysioterapi. Der arbejdes videre med dette projekt.  

 

Danske Fysioterapeuter følger stadigvæk arbejdsvilkårene for 

fysioterapeuter ansat v. RABU (boinstitution i Ribe for børn med 

vidtgående handicaps). 

 
4) Sager til drøftelse 

 

4.1 Nyt vedr. besparelse 

Intet nyt 

 

4.2 Medlemsmøder i efterår 2013 

Der er planlagt to møder om vederlagsfri fysioterapi: i Esbjerg den 

23.10 og Fredericia den 28.10. Derudover et møde i Odense d. 18.11 

om journalføring v/GP. Vi starter med 1 møde for at se, om det er 

nødvendigt at sektoropdele.  
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Belinda: Jeg regner med at have en plan for fagstafetten, som er fag-

fagligt. Jeg tænkte på noget om motivation af patienter. Fagstafetten 

forventes afholdt inden jul. 

 

Ved det næste bestyrelsesmøde skal vi drøfte emner til forårsmøder. 

 

4.3 To sager af Morten 

 

Brian: Det er to vigtige emner, som er relevante.  

 

4.3.1 RB-diskussion om brugerbetaling 

Morten: ”Den døde lidt efter JPC’s oplæg på tidligere RB-møde. 

Og nu er den kommet lidt tilbage igen. Den lander lidt i det, hvor 

mange mener, at sundhed skal være gratis. Jeg tænker, vi har et 

problem, hvis vi ikke tør tale om det. Hvis vi spiller med på 

banen, kan vi måske få indflydelse. Jeg er modstander af 

fysioterapi uden for sygesikring, fordi det er uden for det 

etablerede sundhedsvæsen. Jeg synes måske, at det, der ligger 

uden for sygesikring, hører hjemme lighthouse-konceptet” 

 

Brian: Det er en god diskussion. Jeg tror ikke, vi kan afslutte den 

her. 

 

Christian: Jeg tror ikke, vi får afsluttet. Jeg synes, vi skal tage 

diskussionen igen – og lave et notat, hvor vi viderefører vores 

synpunkter.  

 

Brian: Jeg foreslår, vi prøver at tage det op på vores seminar ifb. 

med den nye OK på praksisområdet. Vi har også diskuteret det i 

HB. Det vigtigste er, at vi er professionelle og står inde for 

kvalitet. Gør det så noget, vi tjener penge? Der er ikke noget 

odiøst i at tjene penge, bare det gøres professionelt og 

ordentligt. Jeg synes, vi åbner den og tager den med på vores 

seminar. Og der er ikke noget i vejen for at brede den ud fx på 

fysio.dk.  

 

Konklusion: Forslaget tages op på RB-seminaret den 31.10-1.11. 

 

4.3.2 PR for fysioterapi 

Morten: Jeg synes, kiropraktorerne er gode til pr. Og jeg bliver 

ærgerlig over, hvorfor vi ikke gør det samme.  

 

Brian: Vi havde det på den nyligt afholdte årskonference for RB.   

Deltagerne vendte hele tiden tilbage til, hvad fysioterapien gør 
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for befolkningen. Det er mere et spørgsmål om at sætte det i 

system, hvis det er det, man vil.  

 

Helene: Vi kan gøre mere, når man fx har gigt.  

 

Christian: Bo noterede sig de gode historier, men han sagde 

også, at det er et spørgsmål om at prioritere den tid, man har.  

 

Brian: Den ligger ved vores kommunikationsafdeling, og jeg 

holder fast i det.  

 

Konklusion: Der mistes terræn til andre, og PR for fysioterapi 

tages tilbage til DFYS´ kommunikationsafdeling.  Emnet tages op 

igen v. RB-mødet den 1. nov. med kommunikationsafdelingens 

svar. 

 

5) Sager til orientering 

 

5.1 Orientering fra formanden 

 

5.1.1 Seniorklub 

Bej: drøftelser med fysioterapeut Marianne Skole Sørensen vedr. 

dannelse af en seniorklub i Region Syddanmark. Det drejer sig 

primært om, hvordan Danske Fysioterapeuter kan støtte 

dannelsen med praktisk hjælp.  

 

5.1.2 Fysioterapi på psykiatri området 

Bej: Esther og Bej har afholdt et møde den 6.9 vedr. fysioterapi 

og psykiatri, hvor alle gode kræfter deltog (ledere, udd. 

institutioner, faggruppe m.fl.). Problemstillinger fra mødet: 

 

- at der er mange studerende, som ikke stifter bekendtskab med 

psykiatriområdet under uddannelsen  

 

- at der ofte ikke er et fagligt miljø at sende studerende ud til  

 

- manglende forskningsresultater til at vise, at fysioterapi gør en 

forskel inden for psykiatri 

 

- fordomme og manglende kendskab til fysioterapi 

 

- vigtigt at skelne mellem fysioterapi til behandling af mennesker 

med psykiatriske lidelser versus screening og fysisk aktivitet 
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Der store politiske bevågenhed på psykiatriområdet skyldes bl.a. 

at mennesker med psykiatriske lidelser har massive 

livsstilssygdomme, som bl.a. resulterer i tidlig død. Desuden 

markeres det politisk, at den store anvendelse af tvang indenfor 

psykiatrien er uacceptabel. 

I Region Syddanmark er der et projekt i gang vedr. nedbringelse 

af tvang i psykiatrien. Projektet er et Satspuljeprojekt. 

Projektleder er fysioterapeut Anne-Mette Nørregaard (deltog 

også i mødet den 6.9) 

 

5.1.3 Ergoterapeutforeningen fylder 75 år i 2013. Dette markeres 

bl.a. med medlemsmøder rundt omkring i landet. Bej deltog i et 

af møderne den 9.9 i Esbjerg. 

5.2 Øvrig orientering 

Ingen bemærkninger 

 

6) Nyt til hjemmesiden 

 

Nyhed om følgende: innovations- og iværksætterprisen, nyhedsbreve, 

kommunalvalg og hvilke emner, vi vil koncentrere os omkring, 

medlemsmøder i efteråret, idé om seniorklub, tiltag indenfor 

psykiatriområdet, samt diskussion om brugerbetaling. Endelig en særskilt 

nyhed om fagstafetten, dvs. at det er en mulighed for en arbejdsplads at 

arrangere. 

 

7) Eventuelt  

 

7.1 Mødetidspunkter 

Christian: Kan vi ændre mødetidspunktet til kl. 9?  

 

Konklusion: Det tages op d. 1. nov. Der udarbejdes et bilag med fordele og 

ulemper. 

 

Christian: Jeg synes, referentopgaven skal gå på tur.  

 

Konklusion: Brian udpeger en referent til næste gang 

 

Morten: Der kommer ændringer ift. udveksling af personfølsomme data 

med ændring i lovgivning omkring journalføring. Regionerne og 

kommunerne vil have aktindsigt i indholdet. Det er væsentlig indgreb i 

patient-behandler-forholdet. Sundhedskartellet bør tage det op, og jeg er 

enig med Lægeforeningens holdning.  

 

Konklusion: Problemstillingen rejses i DFYS 



 

 

11/11  

8) Punkter til kommende møder i 2013 

 

Brian: Vi skal have drøftet og besluttet indstilling vedr. Innovations- og 

iværksætterpris, budget 2014, medlemsmøder i 2014 og RB-møder i 2014, 

brugerbetaling og PR. 


