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Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark                    

      

              5.12.2020 /HB/Bej 

 

Referat fra regionsbestyrelsesmøde torsdag den 3.12.2020, kl. 13-17.30 

Mødet afholdt ved Kokholm 3.a, lokale M4, Bramdrupdam, 6000 Kolding. 
 
Deltagere: Lis Jensen, Rikke Kruse, Helle Bruun, Louise Beck, Lau Rosborg, Niels Fryd, Ann 
Louise Lunddahl, Steffen Bader, Brian Errebo-Jensen. 
Afbud: Helene Benfeldt, Thomas Bertelsen, Rasmus Dahlstrøm (observatør for studerende). 
 
 
Dagsorden 

O. Valg af referent 

Helle er referent  

 

1. Underskrift af referat fra RB-møde den 28.10.2020. 

    Herunder opfølgning på punkter fra sidste møde.  

Der er ikke været indsigelser til referatet, så det underskrives.  

 

2. Godkendelse af dagsorden 

 

 

3. Sager til beslutning 

 

OBS ændring i mødedatoer i 2021. Bestyrelsesmødet (heldags) den 02.03 blev besluttet flyttet til 

mandag den 08.03.2020.  

          

3.1 Repræsentantskabsmøde den 7. november i Nyborg, samt et ekstraordinært 

repræsentantskabsmøde den 19-20. marts 2021 

 

Repræsentantskabsmødet den 7.11.20 blev aflyst. I stedet er der blevet indkaldt til et nyt virtuelt 

repræsentantskabsmøde onsdag den 6. januar 2021, kl. 13-19. Der er nu tilslutning fra samtlige 

repræsentanter, så mødet gennemføres. Dagsorden kommer en af de nærmeste dage. 

BEJ orienterer omkring processen.  

 

Lis oplyser at hun ikke er blevet spurgt 2. gang ift. stemmeafgivning omkring afholdelse af mødet.  

 

Rikke og Ann Louise orienterer om baggrunden for at stemme nej til virtuelt møde i første omgang. 

 

Måske skal der være mulighed for at stemme blank, for at vise at man har afgivet sin stemme. 



2 
 

Der er en drøftelse af retorikken på hjemmesiden i kommentarsporet. Enighed om, at det er vigtigt 

at bevare en respektfuld og ordentlig tone i den skrevne kommunikation. 

 

 

3.2 Status vedr. gennemsyn af Danske Fysioterapeuters politiske struktur 

Status ved Rikke og BEJ. 

 

 

Der har været en høringsfase, som nu er afsluttet. En god proces, at så mange medlemmer er 

blevet hørt.  

 

Rikke – orienterer at der ikke er stor opbakning til ideen om klyngestruktur.  

Regionsstrukturen fortsætter realistisk set i en eller anden form.  

 

Ift. temaet om mere frivillighed/ flere aktive ind i foreningen, kan det være svært at definere hvad 

som egentlig ønskes. Frivilligheden har været vurderet meget på det faglige område og ikke så 

meget på det fagpolitiske. Der er nedsat arbejdsgruppe, som skal udfolde dette og lave flere 

beskrivelser. 

BEJ er blevet formand for arbejdsgruppen omkring frivillighed. Der kommer nyt på fysio.dk og 

fagbladet omkring tiltag med arbejdsgruppen, samt annoncering for medlemmer til arbejdsgruppen. 

 

Der er behov for mere nuancering af hvilke opgaver der skal løses - er det politiske opgaver som 

politikere skal løse, er det administrative opgaver som sekretariatet skal løse. Hvilke 

samarbejdsflader skal rammesættes yderligere? 

HB arbejder videre med høringssvarene. 

 

Rikke - orienterer om at der stemning for nt 3 årig repræsentantskabs periode. Sammensætning af 

repræsentantskab - stadig usikkert. Dog generel opbakning om at det er relevant at bibeholde TR 

og SU repræsentation i repræsentantskabet.  

Usikkerhed omkring temaet med næstformand – centralt fuldtidslønnet, eller evt. regionale 

næstformænd i en eller anden form.  

Hele området omkring økonomi er ikke blevet italesat – har ikke fyldt overhovedet i oplægget.  

 

 

Kommentarer  til orienteringen: 

Ann- Louise – skal der være mere information til medlemmerne omkring hvorledes man kan få 

mere indflydelse? 

Steffen – ikke dårligt med en vis rigiditet i politik/ bestyrelsesarbejde. Sikrer en form for kontinuitet/ 

stabilitet, sådan at fx nye retninger ikke pludselig får overtaget.  

 

Rikke - Enighed om at beholde de to arbejdsmarkedssektioner – de nuværende 2 årige 

valgperioder kan med fordel øges til 4 år, da forhandlinger ift. overenskomster etc. er langvarige 

processer.  

BEJ  - OBS 4 år er en længere periode, så nogle kan vælge ikke at opstille, da 4 år er lang tid at 

binde sig.  
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Ann Louise - Opfordre til faglige netværk. Eks. at det enkelte netværk har en kontaktperson ind i 

regionsbestyrelsen.  

 

 

 

3.3 Medlemsmøder 

Status ved Ann Louise 

Ann Louise giver info ift. medlemsmøde den 18.11 med Anders Bjørk er udsat til den 5.5.21. 

Fortsat med afholdelse ved Vejen Idrætscenter. Næste medlemsmøde vil være et virtuelt møde 

især for de studerende, omkring det at arbejde i udlandet – Ann Louise kontakter sekretariatet ift 

teknikaliteter omkring afholdelse/ opsætning IT.  

Oplægget omkring ”Søvnens betydning” bliver en del af den regionale fagfestival til oktober 2021. 

Der er generel enighed om, at der ikke skal planlægges andre arrangementer i foråret, bedre at 

bruge energien på gode arrangementer i efteråret 2021, herunder den regionale fagfestival. 

 

3.4 Regional Fagfestival, efterår 2021 

 

Oplæg fra planlægningsgruppen: Dato den 07. oktober. Fredericia Idrætscenter 

Der arbejdes på en dag fra klokken 14-20 (evt. 13-20). Nyt denne gang er, at der er mere fokus på 

at få en fælles helstøbt oplevelse med færre workshops og i stedet flere fælles oplæg. 

 

Arbejdstemaet præsenteres og der arbejdes fortsat med nuancering: 

Mental trivsel, socialt udsatte, inaktivitet, blinde vinkler / søvn, kost, motion, sex. 

 

Kommentarer og gode ideer som arbejdsgruppen arbejder videre med. 

Forskellige forslag til oplægsholdere drøftes, eventuel en mulighed at udfolde patientperspektivet. 

Forslag om at invitere politiker/e til kortere oplæg/ velkomst/indflyvning.   

 

 

3.5 Deltagelse i Folkemøde på Bornholm, juni 2021?  

 

Sekretariatet i Danske Fysioterapeuter oplyser følgende: 

”Der kommer til at være et folkemøde i 2021 – men næppe i den form som man kender det. 

Hvilken form det kommer til at have bliver først meldt ud i – vist nok – marts måned.  

Der arbejdes pt. efter flere modeller. Blandt andet ses der på om man kan zoneinddele folkemødet, 

så der i hver zone må være x antal gæster, som ikke må forlade zonen. Der ses også på digitale 

løsninger. 

Vi følger naturligvis situationen tæt, men det er det nærmeste, jeg kan komme det lige nu.” 

Færgebilletter kan bestilles, således at der kan ske refundering, hvor ca. 80% tilbagebetales. 

Booking af lejlighed – to lejligheder a 6 personer (Rø vej 19, Tejn). 
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Der skal betales depositum, denne kan refunderes i en voucher. Evt. kan der ske 

forhåndsbookning til året 2022. - Lis arbejder videre. 

Generel enighed om at der arbejdes videre med deltagelse, idet der ved eventuel aflysning kan 

ske refundering af stort set alle udgifter.  

 

3.6 Generalforsamling mandag den 26. april 2021 (afholdes ved Fredericia Idrætscenter) ca. 

kl. 16.30 - 20.  

 

Der sigtes efter at kunne afholde generalforsamlingen fysisk. 

Oplægsholder: Det besluttes at oplægsholder skal være Jesper Bergstrøm – taler om kropssprog– 

er efterfølgende bekræftet.  

Andre muligheder kan være Sanne Søndergaard, eller Jan Hellesøe. 

Der arbejdes videre med gave til medlemmerne. 

 

Formen for generalforsamlingen drøftes.  

Forslag om at man kan sidde ved bordene og varme op til selve generalforsamlingen med 

spørgsmål/ dilemmaer. Evt. dilemmaer som også behandles i den skriftlige beretning. 

Temaer – presset arbejdsmarked, etik, covid19 udfordringer, OK. 

 

Lau arbejder videre med en indledende ”empowerment øvelse som ”opvarming” – ca. 20 minutter  

 

Der arbejdes videre med generalforsamling på næste møde. 

 

 

4. Sager til drøftelse 

 

5. Sager til orientering  

Orientering fra formanden; herunder nyt fra HB 
- Info om forskellige invitationer til konferencer og temadage 

- Nyt fra høringsfasen om nedlæggelse af Rehabiliteringsafdelingen på OUH. Der er indgivet 

høringssvar.  

BEJ orienterer om at der er politikere, der har spurgt ind i Regionsrådet.  

Der er en vis uro blandt medarbejdere – effektivisering og omlægning skal ske pr. 01.05.2020. Der 

har været afholdt fyraftensmøde med vores medlemmer på OUH den 26.10 på OUH. Formand 

Tina Lambrecht og Bej deltog. Der følges op i næste uge med et lign. arrangement. Denne gang 

dog virtuelt.  

Rikke – obs på decentrale ansættelser på de enkelte afdelinger fx ansættelse i palliativt afsnit. 

Niels orienterer omkring uro blandt personalet. Forhåbentlig kan nogle af tiltagende justeres. 

BEJ orienterer om en god tone i forløbet, der lyttes når der tales faglighed.  

 

- Helle deltager den 10.12 ift høring omkring projekt Varde kommune. 

- Ann Louise deltager i møde med rehab. center Lysningen i Odense  

- BEJ orienterer omkring proces ift. arbejdsmiljøet i den regionale psykiatri Åbenrå. 
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- BEJ har deltaget i møde med privat ansatte på klinik, som har et udfordrende arbejdsmiljø. 

 

- Bej orienterer omkring fordeling af MED pladser ved overgang til AC. Indgåede aftaler. Der 

skal etableres ny kultur ude lokalt ift. fordeling af MED pladser.. 

Konsulent og jurist i Danske Fysioterapeuter Darlene Kyrø har fået delt ansættelse i -     

Danske Fysioterapeuter og AC ift. vidensdeling/ kursus virksomhed aaf MED-systemet. 

- Orientering omkring projekt i Vejen Kommune, ”Sammenhængsplan 0-18 år”. 

 

- Orientering omkring drøftelse af jubilæumsnål. Medlemmer i forening i 25, 40, 50 år. Obs at 

ingen glemmes. 

 

 

6. Punkter til kommende møder, herunder evt. gæster  

Generalforsamling, deltagelse i folkemøde, regional fagfestival arbejdes der videre med.  

Der arbejdes videre med gæster til vores møder i 2021. 

 
7. Eventuelt 

Glædelig jul til alle og tak for samarbejdet i det forløbne år. 

 

 

 

 


