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Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark                    

      

              6.3.2020 /LJ/Bej 

Referat 

 

Regionsbestyrelsesmøde tirsdag den 18.2.2020, kl. 9-16.30 

Mødet afholdes v. Kokholm 3.A, mødelokale K2, 6000 Kolding. 
 
Deltagere: Lis Jensen, Helene Benfeldt, Rikke Kruse, Helle Bruun, Louise Beck, Thomas 
Bertelsen, Lau Rosborg, Niels Fryd, Ann Louise Lunddahl, Steffen Bader, Brian Errebo-Jensen 
Afbud: Jasper Juhl Holm 
 
Jasper Juhl Holm udtræder af regionsbestyrelsen og fremadrettet indtræder nuværende 
suppleant Camilla Michelsen i bestyrelsen. 
 
Kl. 14-15.30 
Dagens gæst er Villy Søvndal (SF), medlem af Regionsrådet i Region Syddanmark. Villy Søvndal 
er medlem af forretningsudvalget og sundhedsudvalget. Oplægget til ham er følgende: 

”Vi vil gerne have en dialog med dig om sundhedsområdet – udfordringer og muligheder.  

-          Hvordan tackler I manglen på medarbejdere? 
-          Samarbejdet med kommunerne både ift. forebyggelse, sammenhængende patientforløb, psykiatri   

etc. 
-          Opgaveglidning som en mulighed for at løse manglen på medarbejdere? 
-          Fremtidens sygehusvæsen – er vores sygehuse fremtidssikrede og er der tilstrækkelig med 

sengekapacitet? 
-  Fri adgang til fysioterapi? 

 Jeg forestiller mig et indledende oplæg fra dig og efterfølgende dialog. Varighed i alt ca. 1½ time.” 

Villy Søvndal.  

Vi er voldsom udfordret på kapaciteten i sundhedsvæsnet.  

Der er forskellige indsatser iværksat for at ændre dette.  

Der er øget aktivitet på de ambulante/decentrale behandlinger i stedet for indlæggelse. 

Det tilgodeser de behov man har for at dække behovene bedre for den ældre medicinske 

patient og de psykiatriske patienter.  

DRG-takst - systemet er afskaffet og erstattet af ”nærhedspatientfinanciering”. Det skal 

give mere effektiv og koncentreret hjælp. Flere ydelser i nærheden af patienten. Bl.a. 

behandlinger på sundhedshuse og speciallægebehandlinger.  

Der er mange spændende løsningsforslag til de komplekse udfordringer på 

speciallægemangel, opgaveløsninger i sundhedshuse frem for løsninger på sygehusene. 
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Der er opstået nye løsninger i forhold til uddannelse af flere speciallæger, ved at flytte en 

del af uddannelsen til Esbjerg og derved give mulighed for at få kompetencer ud i andre 

områder af landet end tidligere.  

Der er oprettet garantiklinikker til at afhjælpe ventelister, frem for at sende patienter som 

ikke kan blive opereret i det offentlige indenfor ventetidsgarantien, til privathospitaler.  

 

Effektivisering på: 

Samme dag under samme tag. Det ser ud til at lykkes bedre nu, på trods af at der er 

rammestyring.  

Flere ydelser tættere på  

Telemedicin. 

Undgå genindlæggelser - analyse af årsager, og effektivisering af metoder  

Primærsektoren skal kunne tage sig af flere standardundersøgelser, og der skal være 

mere tværfaglig repræsentation i læge/sundhedspraksis.  

 

Udfordring:  

Mangel på sundhedspersonale.  

Lægesekretærer skal sikre bedre logistik for patienterne.  

Mere genoptræning i hjemmene / sundhedshuse  

Socialrådgivere   

 

Dialog om mulige løsninger for fysioterapeuter i lægepraksis og årsager til at det er en 

vanskelig situation i forhold til at det er en forhandling mellem mange forskellige 

faggrupper og politiske beslutninger.  

 

Forebyggelse:  

Tobak: højere priser på tobak 

Alkohol: Fokus på misbrugstendenser. 

Overvægt: mere fokus på glæden ved at bevæge sig. Differentiering af afgifter ift. usunde 

og sunde valg.  
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Mental sundhed:  Psykiatriplanen for region Syddanmark er vedtaget, og der er historisk 

flere midler afsat til området. Her bør fysioterapeuter være opmærksomme.  

Arbejdsmiljø : Medarbejdere har pligt til at oplyse politikere og arbejdsgivere om vilkårene 

som de oplever er pressende, for at der kan handles på det.  

 

Dagsorden 

O. Valg af referent 

Lis er referent (jf. rækkefølge) 

 

1. Underskrift af referat fra den 5.12.2019. 

    Herunder opfølgning på punkter fra sidste møde.  

 

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

 

Der er udsendt et regnskab for fagfestivallen. Det holder sig pænt inden for budgettet. 

 

Flere punkter fra sidste møde er dagsordenssat på ny ved dette møde. 

Blandt andet om gennemgang af formandens opgaver, og brugen af regionbestyrelsens 

viden og kompetencer i forhold til fordeling af opgaver.  

 

2. Godkendelse af dagsorden 

 

 

3. Sager til beslutning 

          

  

3.1 Opfølgning på dialogmøde og Regionskonference den 6-7.12 

 Indstilling: at RB drøfter indtryk og reflektioner efter deltagelse i de to møder 

 

 

Oplevelserne fra dagen drøftes og der er en klar holdning til at det var en god dag, med 

mange frugtbare dialoger ved bordene. Tiden var lidt presset i forhold til, at man ret 

hurtigt skulle have en kvalificeret holdning til nogle seriøse problemstillinger.  

 

Oplægsholderen om pseudoarbejde var god.  

 

Dialogmødet var et forsøg, men det var en god måde at holde emner i proces.  

 

Deltager Danmark er virkelig gode at have med til at planlægge sådanne 

procesdiskussioner.  
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Det var super godt, at vi skulle aktivere vores bagland som forberedelse til dagene.  

Der var flere forskellige måder at bruge vores forberedelser på. 

 

Der var mange udsagn som gik igen, og det var derfor en meget brugbar proces, som gav 

klare svar på hvad der er gode og dårlige vilkår for fysioterapeuternes arbejdsliv. Meget 

brugbare udsagn til fremtidig brug.  

 

Tidspunktet (første weekend i december) var skidt planlagt!!!!  

 

Regionskonference 2020 afholdes den 27-28. maj med hovedtemaet ”Fremtidens 

arbejdsmarked”. Brian er med i planlægningsgruppen. 

 

Lau sidder med i en arbejdsgruppe, som skal være med til at planlægge behandlingen af 

punktet om Broen til fremtiden, som tager udgangspunkt i de 17 verdensmål.  

Hvordan har vi en rolle i opnåelse af mål om sundhed, klima, bæredygtighed og lign.  

Det skal være en planlægningsgruppe som nedsættes af frivillige medlemmer som har en 

interesse og ideer ind i disse problematikker.  

Hvordan har DFys en rolle i dette? Hvordan får vi brugt vores medlemmer aktivt til 

opnåelse af disse mål, og ideer til at gøre en aktiv indsats i dagligdagen? Præsenteres på 

regionskonferencen. 

  

 

3.2 Regnskab for 2019 

Regnskabet viser et pænt overskud på 243.112 kr. (regnskabet er ikke endelig 

revideret). Hele overskuddet overføres til budget 2020. 

 Mundtlig gennemgang ved Bej 

 Indstilling: RB tager regnskabet til efterretning. 

 

Der er et mindre forbrug på medlemsaktiviteter igen. Vi har været gode til at bruge vores 

penge fornuftigt og fået meget for pengene.  

 

I dialogen opstod der er en ide om at der skulle tages et emne op i gennem året 2020 

hvor vi på baggrund af den viden vi fik ved regionskonferencen omkring arbejdsmiljø, 

kan give noget tilbage til vores kollegaer som var bidragsydere til behandlingen af emnet.  

Man kunne lave nogle arrangementer som beskæftiger sig med Arbejdsmiljø og 

arbejdsvilkår.  

 

Brian anmoder om, at der er 1-2 medlemmer af bestyrelsen som vil med rundt til 

arbejdspladsbesøg i Odense, Aabenraa og Ribe til snak om udfordringer i arbejdslivet 

sammen med konsulent Sannie Jørgensen (afventer dette pga. den nuværende situation 

med Coronavirus – dvs. møderne er blevet udsat – RED). 

 

Fokus på arbejdsmiljøet vil give et godt indtryk for vores kollegaer hvis det kommer fra 

DFys. Det er en god ide at fokusere på dette emne.  
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Endnu en vinkel på dette kan være at lave nogle medlemsmøder i samarbejde med PKA, 

for at få mere lys på pensionsvilkår og dermed også muligheder for støtte i arbejdslivets 

forskellige faser.  

 

Regnskabet for fagfestivallen er ved at være færdig, men der er stadig 3 af 

foredragsholderne som ikke har sendt en faktura, Lis og Helle følger op og tager kontakt 

til de pågældende foredragsholdere.  

Uddybende kommentarer omkring fagfestivallen:  

 

Tilmeldingsprocessen var virkelig besværlig, og det var meget uklart for medlemmerne 

om man var tilmeldt, og selve betalingsprocessen var meget uklar.  

 

Lau, Lis og Rikke forsøger at lave en drejebog til planlægning af fagfestival i fremtiden.  

 

 

3.3 Budget 2020 

Forslag til budget 2020 vedhæftet.  

Indstilling: at vedhæftede Budget 2020 drøftes; herunder honorering af RB-

medlemmer for varetagelse af bestemte funktioner. 

 

Det foreslås at der afsættes et beløb i budgettet til honorering af større 

opgaver som varetages af andre bestyrelsesmedlemmer end formanden. 

Brian finder en løsning på, hvor udgiften i budgettet til denne form for 

honorering skal placeres. I første omgang honoreres flg. funktioner: 

1) Planlægning og koordinering af medlemsmøder og 2) Referent af RB – 

møder, generalforsamling og udkast til nyhedsbreve. Desuden var der 

enighed om at honorere for opgaven af planlægning af fagfestivaller. 

 

 

3.4 Medlemsmøder 

Kommende medlemsmøder 

 
Planlagte møder: 

- Fagstafet den 25.2.20 om ”Søvnens betydning”. Tovholder er Ann Louise fra RB. Afholdes 
ved Sundhedscentret i Kolding (se annoncering på fysio.dk). Der er venteliste til 
arrangementet. 

Ann Louise er vært på mødet og vil annoncere en gentagelse af dette arrangement et 

andet sted i regionen senere på året.  

- Medlemsmøde den 30.4, kl. 16.30-19 (dvs. RB-mødet slutter kl. 16). 
Sted : Kokholm Kolding.  
Hvordan ser dit drømmescenarie ud for dit senior arbejdsliv?  
Der bliver flere patienter pga. livstilsfaktorer og længere levetid, samtidigt med at 
arbejdsstyrken bliver mindre. Hvordan sikrer vi et højt fagligt niveau, når vi skal blive 
længere på arbejdsmarkedet og måske ikke kan undgå de tungere opgaver som 
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seniormedarbejder? Hør Professor Lars L. Andersens forskningsresultater og refleksioner 
fra Projekt SeniorArbejdsLiv (se annoncering på fysio.dk). 

 

Derudover mundtlig oplæg ved Ann Louise om tiltag i forhold til andre møder i 2020 (se brainstorm 

i referat fra RB-møde den 5.12) 

Andre møder 
- 25.3 Kol-erfa gruppe, Middelfart. Workshop om mindfulness ved Psykolog Mariann Kers. 

Opslag på fysio.dk. Støtte fra RB. 
 

- 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. ( vi har kun hjulpet med annonceringen)  
 

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

- August: Brugernes Basar i Odense for Socialt udsatte.( Ann Louise sender et link)  
https://www.facebook.com/events/kongens-have/brugernes-bazar-
2019/2596278000444595/ 
  
Arrangør er blandt andet Rådet for socialt udsatte og SAND, De hjemløses 
landsorganisation. 
  
Rådet for Socialt Udsatte er nedsat af regeringen og er talerør for hjemløse, 
mennesker med misbrug, mennesker i prostitution, mennesker med psykiske 
lidelser, mennesker ramt af fattigdom og andre socialt udsatte. 
 
Rådets opgaver er: 
- at følge den sociale indsats 
- at stille forslag til en forbedret indsats 
- at fremme, at socialt udsattes stemme bliver hørt i den offentlige debat 
- at udarbejde en årlig rapport om situationen for socialt udsatte 
 
Rådets formand er Vibe Klarup 

  

 

- Arbejdsmiljø (som beskrevet tidligere i forbindelse med regionskonferencen)  
Forslag til foredragsholder Freddy Meyer ? Sted: evt. på Professionshøjskolerne. 
Evt. i samarbejde med PKA, så det får form som en minimini fagfestival, med flere 
forskellige indlæg og vinkler ind i det.  
Kan vi få engageret vores studerende i emnet/dagen?  
Ann-Louise arbejder videre med forslaget.  
 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevents%2Fkongens-have%2Fbrugernes-bazar-2019%2F2596278000444595%2F&data=02%7C01%7Clijn%40haderslev.dk%7C16a3c48a1af9408ec4bf08d7b4605889%7C8e54772249734f1db42fd83ff3374932%7C0%7C0%7C637176198204143402&sdata=26WlsLi2k9IUWhBhIRSCTJWlvRU2u1iCqRE7pCXpH7E%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevents%2Fkongens-have%2Fbrugernes-bazar-2019%2F2596278000444595%2F&data=02%7C01%7Clijn%40haderslev.dk%7C16a3c48a1af9408ec4bf08d7b4605889%7C8e54772249734f1db42fd83ff3374932%7C0%7C0%7C637176198204143402&sdata=26WlsLi2k9IUWhBhIRSCTJWlvRU2u1iCqRE7pCXpH7E%3D&reserved=0


7 
 

 
Fagstafetten skal gives videre til et nyt arrangement i efteråret.  
Ann Louise har et forslag til en fagstafet i efteråret :  

https://www.parkinson.dk/nyheder/parkinson-f%C3%A5r-t%C3%A6sk Parkinson får 
tæsk. 
  

Parkinsonforeningen og Danmarks Bokse-Union er gået sammen om et bokseprojekt 
målrettet personer med parkinson. Projektet blev skudt i gang med en workshop for 
bokseinstruktører fredag den 10. januar hos tidligere verdensmester Jimmi Bredahl, 
hvor ni bokseinstruktører blev undervist i Parkinsons sygdom og i bokseteknikker til 
gavn for personer med parkinson. 

Boksetræningen er baseret på hastighed, krydsbevægelser, rotation i ryggen, balance og 
koordination. I boksningen indgår også ̊ træning af finmotorik, som særligt mennesker 
med parkinson har gavn af for at fastholde evnen til at skrive, spise selv, knappe eget tøj 
mv. Foruden de fysisk gavnlige effekter er målet med træning i bokseklubberne at tilbyde 
et socialt fællesskab i fritidslivet til personer med parkinson. 

Lige nu er fem bokseklubber i Danmark i gang med at tage en certificering i Rock Steady 
Boxing, og det er i disse klubber, der i første omgang tilbydes parkinson-boksning. 
Bokseklubberne er: Team Bredahl i Holbæk, Karlebo Bokseklub i Nivå, Bokseinstituttet i 
Valby, Wedala Bokseklub i Vejle og Hornslet Bokseklub på Djursland. 

 
 

- Evt. møder om kræftrehabilitering, diabetes, hjerte , Kol og mental sundhed i 
forbindelse med den nye sundhedsaftale, for at holde fokus på fysioterapeuters 
rolle i dette.  

 

3.5 Indtræden i AC pr. 1. januar 2020 

 Der gives en status ved Bej 

- Der er begyndt at komme gode snakke rundt omkring på arbejdspladerne. Vi har 
fået en del pladser i Med-udvalgene ved de nye fordelinger i januar.  
Udpegningerne er foregået med skiftende kvalitet og udfald i både region og i 
kommunerne. Der er flere steder mistet en del indflydelse, hvor der andre steder 
er fordelt med et fornuftigt resultat med samme repræsentation som tidligere.  
Der er forsøgt at få en fornuftig fordeling i forhold til at opretholde den brede 
repræsentation i organisationen, så alle faggrupper har indflydelse, og med så 
direkte adgang som muligt 
Indtrykket af forhandlingerne i forbindelse med fordelingerne er hovedsagligt 
positive i forhold til dialog og kommunikation.  
 
Nu går vi i gang med de indledende overenskomstforhandlinger og vi kører et tæt 
parløb med ETF ind i AC. Det vil vise sig hvordan det kommer til at forløbe, da der 
er andre vilkår for samarbejdet end der var i Sundhedskartellet. 
Der arbejdes på højtryk for at få styr på disse udfordringer i bestyrelsen for AC.  
  

 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.parkinson.dk%2Fnyheder%2Fparkinson-f%25C3%25A5r-t%25C3%25A6sk&data=02%7C01%7Clijn%40haderslev.dk%7C5ac9be01213c4a1596ff08d7b460af9b%7C8e54772249734f1db42fd83ff3374932%7C0%7C0%7C637176199666643921&sdata=CDVZMxE3WUME85G4JHDOEzNFCYfCXWDmv%2BYiiPWPicg%3D&reserved=0
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3.6 Evt. flytning af RB-seminar den 27-28.10 

 Helene har spurgt om muligheden for at flytte RB-seminaret, idet der afholdes  

 et møde for fællestillidsrepræsentanter den 28.10 i DFys-ETF regi.  

 Indstilling:  

1) RB drøfter om det er muligt at flytte datoerne for afholdelse af seminaret.   
 Muligheder er den 26-27.10 og den 19-20.10.  

 Det er vanskeligt at rykke mødet til tidligere i oktober måned. Der er både uge 42 at  

 tage hensyn til, og dagsordenen til Repræsentantskabsmødet (den 5-7.11) 

 udsendes først 4 uger inden repræsentantskabet. Forberedelse til rep. mødet 

 kommer til at fylde min. ½ dag på vores seminar 

 

- Datoerne fastholdes  
 

2) Der nedsættes en planlægningsgruppe bestående af to RB-medlemmer og Brian 
              Steffen og Rikke melder sig.  

 

3.7 Opfølgning på drøftelse ved RB-møde den 5.12.19 : ”Hvad er en 

      regionsformands opgaver?” 

 Referat fra RB-møde den 5.12.19: 

 ”Fremadrettet opgavefordeling. Vigtigt at formanden har den fornødne tid til at 

arbejde politisk. Forslag om at tilkøbe administrativ hjælp. Nogle opgaver kan deles 

ud ad hoc til andre bestyrelsesmedlemmer – evt. udpege bestyrelsesmedlemmer til 

at have ansvarsområder og evt. aflønne ud fra en estimeret arbejdsmængde. 

Forslag fra Lau om forsøgsordning med en næstformandsordning. Sikre en klar 

arbejdsfordeling hvis dette kan lade sig gøre.”  

 

 Indstilling: at Ann Louise bliver ansvarlig for planlægning og koordinering af 

 medlemsmøder. Der honoreres med 10.000 kr. pr. år for dette ansvarsområde. 

 Desuden drøfter RB fordeling og honorering af andre opgaver: 

 Planlægning af fagfestival, fast referent etc. 
 

- Bestyrelsen bakker op om aftalen, om at der kan ydes honorar til Ann-Louise for 
opgaven som koordinator for medlemsmødeplanlægger.  
Der er positiv indstilling til at der kan ydes kompensation til andre omfattende 
opgaver som fx planlægning af fagfestival, fast referent til bestyrelsesmøder.  
Der foreslås at Helle Bruun får rollen som fast referent, hvilket hun indvilliger i.  
Brian og Helle aftaler størrelsen på honoreringen og omfang af opgaven. 
Det besluttes at der tages stilling til om der skal være honorering, når der aftales 
etablering af arbejdsgrupper.  

 

3.8 Repræsentantskabsmøde den 5.-7. november i Nyborg 

 RB har en første drøftelse af repræsentantskabsmødet.  

Der er udsigt til et intensivt repræsentantskabsmøde og derfor afholdes mødet over 

tre dage. De store emner er ydernummersystemet og ”eftersyn” af Danske 

Fysioterapeuter. 
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Indstilling: RB har en første drøftelse som en forberedelse til det kommende 

repræsentantskabsmøde  

 

Der er 4 nye medlemmer af regionsbestyrelsen siden sidste valg, og vi har 7 pladser ind i 

repræsentantskabet, som vi alle skal bestemme os for om vi vil stille op til.  

 

Evt. indstilling til emner/punkter til behandling på rep-mødet.  

Idé til forslag: 

Lau:  Jobopslag skal være synlige og gratis ved DFys. 

Samling af jobopslag til fysioterapeuter på DFys hjemmeside. Det skal være 

gratis, og der skal være god service på det at få faciliteret et godt overblik til 

alle, hvilke beskæftigelsesmuligheder der er for fysioterapeuter.  

Jobopslag skal være synlige på hjemmesiden uafhængig af hvor de er slået 

op henne. 

- Der vil formentlig også være et emne på som handler om fremtidens 
arbejdsmarked, da der er stort pres på økonomi og arbejdsvilkår, som udviklingen 
er lige nu. Både på det etablerede arbejdsmarked, men også uddannelserne. 
 
Rep. mødet vil blive diskuteret og drøftet flere gange i løbet af året.  
  

 

 

4. Sager til drøftelse 

4.1 Møderunde med politikere og embedsmænd i region og kommuner, samt andre møder 
 RB har deltaget i nytårskure i Odense Kommune den 7.1, i Regionshuset i Vejle den 
 13.1 og ved UC Syddanmark i Esbjerg den 30.1. 
 Der er anmodet om en møde med psykiatriledelsen i Region Syddanmark vedr.  
 anvendelse af fysioterapiressourcer i psykiatrien (opgaveflytning). 

-  
 

4.2 Kort drøftelse af igangværende debat på fysio.dk om ”Opgaveglidning og nye 

arbejdsopgaver for fysioterapeuter” 

 Opfølgning og reflektioner. 

 Lau og Brian vil referere fra HB´ drøftelse af emnet (konference den 22-23. januar) 

- Der er mange refleksioner på fysio.dk, og der er klart sammenhæng mellem det 
store udbud af fysioterapeuter og manglen på efterspørgslen på fysioterapeuter 
kontra manglen på sosu´er.  

- Drøftelse af nye opgaver for fysioterapeuter og tendensen til at vi følger en 
fastgroet kultur, og har svært ved at skabe nye arbejdsområder. Der nævnes flere 
områder hvor andre faggrupper er dygtigere til at skabe deres egen vej ind i 
områder, som ligeså godt kunne være besat af fysioterapeuter.  

- Hvordan får vi påvirket vores studerende til at udforske nye roller for 
fysioterapeuter?  
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5. Sager til orientering  

5.1 Orientering fra formanden 
- Regnskab vedr. fagfestivalen 2019 (tidligere udsendt) 

- HB-konference og møde den 22-24. januar 

 

Der er en tvistsag omkring nogle ansættelsesretslige udfordringer for nogle 

fysioterapeuter i Odense kommune. Kommunen fastholder at fysioterapeuterne skal være 

på HK overenskomst. Sagen er nu havnet i Kommunernes Landsforening, hvor den 

behandles mellem parterne. 

 

6. Punkter til kommende møder, herunder evt. gæster  

- Der er afbud fra Rikke til det næste bestyrelsesmøde d. 30. april.  
- Drøftelse og beslutning om deltagelse ved Folkemøde i 2021.  

 

7. Eventuelt 

Intet 

 

 


