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Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark                    

      

              

15.6.2020 

/Bej 

Referat 

 

Regionsbestyrelsesmøde mandag den 15.6.2020, kl. 9-18 

Mødet holdes ved Kokholm 3.a, lokale M4, Bramdrupdam, 6000 Kolding. 
 
Deltagere: Lis Jensen, Helene Benfeldt, Rikke Kruse, Helle Bruun, Louise 
Beck, Thomas Bertelsen, Lau Rosborg, Niels Fryd, Ann Louise Lunddahl, 
Brian Errebo-Jensen. 
Studerende Rasmus Dahlstrøm, Fysioterapeutuddannelsen i Haderslev 
 
 
Kl. 14-15.30 

Dagens gæst er Peter Thyge-Rønn, overlæge på Diagnostisk Center 

M/Fam OUH/Svendborg. 

Emnet er tidlig opsporing af kræft, og Peter vil fortælle om emnet ift. de 
mørketal der er omkring opsporing af kræft, og om fysioterapeuter kan 
bruges bedre og perspektiver ved dette. 
 
Oplægget vedhæftes referatet. 
 
Kl. 16-18 rundringning til dimittender  

 
 

Dagsorden 

O. Valg af referent 

Helle er referent. 

Præsentationsrunde ift. at studerende Rasmus er nyt medlem af RB med 

observatør status. 

 

1. Underskrift af referat fra skypemøde den 30.4.2020. 

    Herunder opfølgning på punkter fra sidste møde.  

Der har ikke været indsigelser til referatet, så det er klar til underskrift. 

Desuden skal referat fra RB-mødet den 18.2 underskrives. 

Begge referater blev underskrevet. Er blevet lagt på fysio.dk/ region Syd. 
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2. Godkendelse af dagsorden 

 

 

3. Sager til beslutning 

          

3.1 Repræsentantskabsmøde den 7. november i Nyborg 

HB har besluttet, at repræsentantskabsmødet kun holdes over en dag, dvs. 

lørdag den 7. november. Grundet hele coronasituationen og nedlukning af 

Danmark er meget blevet udsat og forsinket. Eftersynet af Danske 

Fysioterapeuter vurderes ikke at være klar til en kvalificeret præsentation og 

behandling på repræsentantskabsmødet. I stedet holdes der et 

ekstraordinært Repræsentantskabsmøde over to dage senest ultimo marts 

2021 (afholdes den 19-20. marts 2021 på Hotel Nyborg Strand).  

BEJ orienterer omkring baggrunden for HB´s indstilling. Dvs. det er en 

indstilling. Beslutningen om et ét dags møde den 7.11 og et ekstraordinært 

Rep. møde i marts kan først besluttes den 7.11 på selve Rep. mødet. 

De store temaer er: 

Erhvervs netværk (ydernummersystemet/ praksisoverenskomst), DSF 

(Dansk Selskab for Fysioterapi) – balancen/ vægtningen mellem politik og 

faglighed, samt gennemsynet af foreningen.  

HB og DFS holder en ”dialogkonference” medio august 2020.  

 

 

Valg til repræsentantskabet. Jf. vedtægterne skal der være valg til 

repræsentantskabet. Der skal vælges 7 repræsentanter fra 

regionsbestyrelsen og gerne min. en suppleant. Se mail fra den 8.4. 

Lis, Rikke, Helene, Helle, Louise, Ann Louise, Lau og Niels har valgt at 

opstille. Lige nu pågår den elektroniske valghandling blandt medlemmerne i 

region Syddanmark.  

 

- Strukturarbejdsgruppen. Hvad er i støbeskeen og hvad skal vi forberede os 

på? Kort indledende oplæg ved Rikke. 

 

Forslag til repræsentatskabet fra Lau ift. jobannoncering. Der er undersøgt 

ift. hvad som foreningen ”tjener” på jobannoncering – det er ca. 430.000 kr.  

Lau vil i stedet lave et oplæg, hvor der foreslås at der tages en diskussion 

om jobannoncering generelt. Fristen ift. at stille et punkt op til diskussion er 

formentlig rykket til 15. januar, så forslaget/punktet viderebearbejdes.  

Strukturarbejdsgruppen – oplæg v. Rikke. Der har været i alt 7 møder. 

Egentlig et gennemsyn af Danske Fysioterapeuter – et gennemsyn af 

eksisterende processer. Der ses på den formelle og den uformelle struktur.  
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Der er forslag til væsentlige strukturændringer – både i repræsentantskabet, 

hovedbestyrelsen, sektionerne, regionerne.  

Alle forslag med et generelt afsæt i at involvere flere medlemmer. 

 
Der er nu lavet et udkast til hvordan repræsentantskabet kan se ud i 

fremtiden. Forslag om udvidelse af HB til 19 medlemmer + observatørpost. 

UFLU, UP nedlægges evt. med delegering af forhandlingskompetencer til 

sektionerne. Forslag om anden form af regionsbestyrelserne – bibeholde 

regionsformanden, regionsbestyrelsen erstattes af mere lokalt forankrede 

klynger omkring akutsygehusene og de geografisk tilhørende kommuner. 

Niels: Spørgsmål omkring næstformand i regionsbestyrelsen, hvis 

arbejdsopgaven bliver større ift. der er flere klynger bundet op i den enkelte 

region.  

Lau: Spørgsmål til hvordan DSF repræsenteres/ hvilken rolle anbefales ift. 

HB og repræsentantskabet. 

Ann Louise: Bekymret for den demokratiske proces. 

Udkastet fra strukturarbejdsgruppen sendes med referatet ud som bilag. 

 

 

3.2 Medlemsmøder 

Kommende medlemsmøder 

- Hvordan ser dit drømmescenarie ud for dit senior arbejdsliv?  
Mødet holdes den 2.9 (inden da holdes et kort RB-møde kl. 13-16) 
 
Andre udsatte møder 

- 12.5 Kursus om LinkedIn i Fredericia. Arr. gentages i alle fem 
regioner. Arr. Danske Fysioterapeuter. 

- 14.5 Genoptræningsplaner med baggrund i psykiske lidelser, 
Middelfart. Målgruppe er både regionalt og kommunalt ansatte 
fysioterapeuter. Arr. HR afdelingen i Region Syddanmark. 
 
Afholdtes som webinar 

- 28.5 Netværksmøde for ledertalenter/ nye ledere, Kokholm v. 
Kolding. Arr. gentages i alle fem regioner og arrangeres af Danske 
Fysioterapeuter. 

 

 Møder i efterår 2020/ vinter 2021  

- To medlemsmøder med Anders Bjørk hhv. i Odense tirsdag den 
20.10, kl. 17 v. UCL, Niels Bohrs Alle 1, 5230 Odense M, lokale 
G.106 B. og Esbjerg onsdag den 18.11, kl. 17 v. UC Syddanmark, 
Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø, lokale ”Rundetårn”. 



4 
 

 
- Fagstafetten om ”Søvnens betydning” som blev afholdt den 25.2 i 

Kolding bliver gentaget den 10.11 i Odense (OUH). 
 

Møderne annonceres i uge 25-26 i fagbladet.  

Foråret 2021: 

I uge 5 – 2021 evt. møde for kommende dimittender / eller nyligt uddannede 

omkring fysioterapeuter der arbejder i udlandet. Arrangementet kan med 

fordel koordineres med skolernes/ Danske Fysioterapeuters 

arbejdsmarkedsorientering.  

Fagstafetten skal i spil igen – bestyrelsen må gerne sprede budskabet 

ift. om nogle har emner/ lyst til at afholde fagstafet.  

Flere faglige netværk har søgt om bidrag til afholdelse af møder. 

Eksempelvis støtte hverdagsrehabiliterings netværk, som arbejder 

tværfagligt med ergoterapeuterne. Ann- Louise arbejder videre med dette.  

 

3.3 Deltagelse i Folkemøde på Bornholm 2021?  

Folkemøde den 17-20.06.2021.  

Rikke forespørger til muligheden for at være en dag på folkemødet. 

Sundhedsdagsordenen ser anderledes ud efter corona. Nuværende god 

mulighed for at sætte fysioterapifaget i spil. God mulighed for at dreje 

debatterne over på et fysioterapifagligt perspektiv. 

BEJ har lavet beregninger på omkostninger forbundet med deltagelse i 

Folkemøde. Deltagelse skal kunne forsvares økonomisk.  

Lis: Synes en dag er for lidt.  

Lau: Evt. kan man som deltager selv betale frikøbet den ene dag, så man 

eksempelvis kan deltage torsdag til lørdag.  

Arbejdsgruppe bestående af Rikke + Lis + Thomas arbejder videre med at 

undersøge om eventuel deltagelse kan være muligt. BEJ får oplæg.  

 

4. Sager til drøftelse 

4.1 ”Corona-situationen” 

Drøftelse af den nuværende situation med først nedlukning af samfundet, og 

nu en begyndende åbning. Herunder hvordan sundhedsvæsenet åbnes op. 

Alle større arrangementer er aflyst; bl.a. Regionskonferencen den 27-28. 

maj, Folkemødet mv.  
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På OUH og i nogle kommuner, bl.a. Odense, har der været frustration om 

hvilke opgaver fysioterapeuterne er blevet bedt om/ opfordret til at varetage 

under nedlukningen. I Haderslev har fysioterapeuterne varetaget aktivitets 

baseret træning, som daghjemspersonalet ellers har varetaget. Erfarings- 

opsamling omkring begrebet samfundssind, hvor meget fleksibilitet omkring 

opgavevaretagelse er rimelig ift. faglighed. Hvordan sikres begrebsafklaring 

fremadrettet ift. hvilke kompetencer der er nødvendige for at håndtere en 

opgave. Sikre at ”samfundssindsbegrebet” benyttes moralsk forsvarligt og 

ikke misbruges. 

 

4.2 Ledighed 

Ledigheden er steget som følge af nedlukningen af samfundet. Det har 

bevirket en uro og en debat om optaget ved fysioterapeutuddannelserne. Er 

optaget for højt med ledighed og pres på arbejdsmarkedet til følge? Eller er 

der mange muligheder for fysioterapeuter bl.a. i lyset af en stigende mangel 

på medarbejdere i sundhedsvæsenet? 

Det kan forventes at denne debat vil fylde i valgkampen til 

repræsentantskabsvalget, og måske også ved repræsentantskabsmødet 

den 7. november. 

 

Rikke: Hvordan griber foreningen det an? Vigtigt at der fortsat er fokus på 

dette. På hjemmesiden er der forslag til at sikre en opdateret 

forventningsafstemning ift. når der søges information om uddannelsen – 

hvordan ser job mulighederne reelt ud? – sikre opdaterede fakta, om 

muligheden for job.  

Det udleverede notat om arbejdsmarkeds fremskrivning i Region 

Syddanmark blev drøftet. 

 

 

5. Sager til orientering  

5.1 Orientering fra formanden; herunder nyt fra HB 
 

- Bemærkninger til regnskab efter 1. kvartal 2020 (medsendt som 
bilag) 

- Optag på grunduddannelserne 
- Nyt holdningspapir om ”opgaveflytning” 
- Studerende repræsentant (observatør) i RB. 

 

6. Punkter til kommende møder, herunder evt. gæster  

Bemærk at mødet den 2.9 holdes fra kl. 13-16. Efterfølgende 

medlemsmøde: ”Dit drømmescenarium for dit senior arbejdsliv?” 
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1. Praksis analysen. Punktet sættes på dagsorden næste gang, hvor 
selve praksisanalysen gennemgås, efterfølgende generel drøftelse. 

2. Opfølgning ift. rundringning til dimittender. 
 

 

 
7. Eventuelt 

Intet 

 

 


