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Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark                    

      

              7.5.2018 / MT/ Bej 

Referat 

 

Regionsbestyrelsesmøde tirsdag den 24.4.2018, kl. 9-15 

Mødet afholdes v. Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, mødelokale 2 

Deltagere: Morten Topholm, Jasper Juhl Holm, Helene Benfeldt, Lau Rosborg, Rikke Kruse, 

Helle Bruun, Lis Jensen, Kristian Birk, John Stenner Rasmusen, Brian Errebo-Jensen 

Afbud: Thomas Bertelsen, Peter Kromann 

Efter RB-mødet deltager Rikke, Helle, Kristian og Brian i møde for studerende ved 

Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg (aflyst pga. få tilmeldinger). Lau, Morten, Jasper & Helene 

deltager i medlemsmøde i Vejle, kl. 16.30-19. 

 

Dagsorden 

O. Valg af referent 

  Morten er referent 

1. Underskrift af referat fra den 29. januar 2018. 

    Herunder opfølgning på punkter fra sidste møde 

 

Desværre var mødet var præget af mange afbud. RB drøftede nye tanker, nye måder at arbejde på 

og om at komme rundt i regionen. 

Der var oplæg til samarbejde med flere faggrupper. 

Ex. er Lau ved at arrangere fagstafet om etnicitet i Vollsmose, og Helene nævner at Odense 

Kommune er ved at lave samarbejde med socialrådgivere. 

     

2. Godkendelse af dagsorden 

Der er pt. tilmeldt ca. 260 til jubilæumsarrangementet. Max. deltagerantal er 350. 

 

Fortroligt 

Implement har lavet en effektiviserings rapport i forskellige kommuner, bl.a. i Esbjerg Kommune.  

Konklusionen ledelsesmæssigt er, at man kan effektivisere og derved undvære ca. 20% af 

personaleskaren. TR for ergo- og fysioterapeuterne har sagt fra overfor medvirken i den videre 



2 
 

proces. Ledelsen i ex. Esbjerg Kommune har sagt, at man ikke ”går efter fyringer, men 

tilpasninger”. Rapporterne er ikke offentlige. Man kan derfor ikke få indsigt i hvad de 20% er. 

 

Vigtigheden ligger i effektiviseringsregimet, og vi kan indlede en dialog. Vi skal indgå i kritisk dialog 

med politikerne om indholdet og måleparametrene. 

 

Værd at se til Rasmus Willigs kritik af forvaltningen af den offentlige sektor, og hvad man anvender 

midlerne til. 

 

3. Sager til beslutning 

          

3.1 OK 18 - Status og information 

Brian giver en opdatering af situationen vedr. OK 18. Vi håber og tror fortsat på, at man finder en 

forhandlingsløsning. Der bliver diskuteret forskellige scenarier. Kernen er primært ledelse, der er 

tre problemstillinger som fortsat stikker ud: 

- Frokostpause 

- Timenormer, årsnormer (lærernes arbejdstid) 

- Lønrammen 

Overordnet set er der brug for at italesætte problemerne imellem overenskomstforhandlingerne. 

 

3.2 RB´s deltagelse i Danske Fysioterapeuters fagkongres den 12-14. april i Odense 

Reflektioner, indtryk og evaluering efter deltagelse i fagkongressen… 

 

Et medlem ytrede at der sker meget indenfor den teknologiske udvikling.  

Et medlem at der kommer meget ny evidens, og der begynder at komme små nuancer. 

Motivationsdelen er også godt. 

Et medlem, at det giver gåsehud at komme til festival og se så mange mennesker, og tale med så 

mange mennesker. Hvor er workshopsene blevet af? 

Ikke så mange (kommunal) relevante arrangementer. 

Der er meget ud over det man ikke interesserer sig for, måske idé med mere underholdning ind 

imellem. 

Ganske fin kongres, fint at gå ind til noget man normalt ikke ville gå ind og overvære. 

Muligt at følge en streng af de samme arrangementer. 

Godt med folk udefra ex. Peter Kvortrup med pointen, at vi skal markere os mere. Fint at være 

mikrofonholder ved arrangementer, og derved være med ved nogle andre arrangementer. 

Standene var ikke fyldt, hvorfor? Overveje lørdag adgang til standene uden betaling. 

Godt med æresmedlemmerne. Måske lang arrangement lørdag. 

Husk at medinddrage DSF mere fra processens start, mere medlems-, mindre sekretariatsstyret. 
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Vores egen regionale fagfestival – skal vi tage et emne vinkel, eller skal vi frit ligge ud til DSF, de 

faglige selskaber, at de må vælge de hotte emner og vælge 5-7 emner som ikke nødvendigvis 

hænger sammen, men vi tager de bedste. Brian – vi kan arbejde med form, men også tænke over 

hvilke emner der er oppe i tiden. Vi skal sætte dagsordenen. Måske en del tema og del blandede 

blomster, udvalgte emner valgt af selskaberne. 

 

Et overordnet tema kunne være Teknologi som et samlende emne. 

 

Planlægningsgruppe: Lis, Lau, Jasper og Rikke. Kommer med oplæg til junimødet. 

 

3.3 Medlemsmøder  

Følgende er afholdt: 

- 1.2; Medlemsmøde om arbejdsmarkedsmodellen kl. 17-20 v. Kokholm 
- Netværksmøde om beskæftigelsesindsatsen. Mødet afholdes den 28.2, kl. 17-20 ved 

Kokholm. Annonceres i Fysioterapeuten nr. 1 og på fysio.dk. 
- To ”jubilæumsmøder” den 1.3, kl. 17-20.30 v. UC Lillebælt, Niels Bohrs Alle i Odense og 

den 15.3, kl. 17-20.30 v. UC Syddanmark i Esbjerg. V. begge møder markeres Danske 
Fysioterapeuters 100-års jubilæum med bobler og kransekage.  
Indhold ved de to møder: 1) velkomst ved Brian, 2) indlæg fra de to studieledere ved 
uddannelserne i henholdsvis Odense og Esbjerg om emnet: ”Fysioterapiens udvikling i de 
sidste tre årtier”. Den 1.3 ved studieleder Birgitte Mathiesen og den 15.3 ved studieleder 
Jens Bach Johansen 3) foredrag ved fysioterapeut Kasper Ussing om "Kognitiv Funktionel 
terapi" (CFT). 
 

Kommende medlemsmøder 

- Regionalt jubilæumsarrangement den 17.5, kl. 16.30-20 ved Messecenter C, Fredericia. 
Der er plads til max. 350 deltagere. ”Først til mølle” er gældende. Pr. 16.4 er der tilmeldt 

241. 

- Fagstafet i Vejle Kommune den 24. april. Temaet er smertevidenskab og med Lars 
Avemarie fra smertespecialisterne.dk som foredragsholder. Opdatering på ”nyeste 
forskning, provokation og inspiration ift. opfattelse af smerte.” Repræsentanter fra RB 
deltager i mødet. Der er 61 tilmeldte. 

- SANO i Middelfart vedr. præsentation af arbejdsfelt og rammer for rehabilitering af 
gigtpatienterne. Afholdes den 4.6 og den 13.6 ved SANO. 

- Netværksmøde for fysioterapeuter ved jobcentre den 13.6 
Efterårsmøder: 

- Lau er tovholder på møde om ”etnicitet” efter sommerferien/ efteråret. Søges afholdt v. 
sundhedscentret i Vollsmose i Odense 

- Jubilæumsmøde v. Fysioterapeutuddannelsen i Haderslev 
 

Vi har en diskussion om valg af foredragsholdere, kvalitet og indhold, og at vi skal kunne stå på 

mål for indholdet, om end det er svært at definere. 

 

3.4 Regnskab 2017  

 Indstilling: at regnskab 2017 tages til efterretning (regnskab vedhæftet) 

 Mundtlig fremlæggelse ved Brian. 
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Brian gennemgår regnskab, som igen i år ser fint ud. 

Der er råderum for aktiviteter og at RB-medlemmer i højere grad kan ”sendes i byen.” 

 

Kunne vi lave delprojekter ud fra Dfys strategiplan, og jf. MSI rapport: hvad vil medlemmerne gerne 

have? Evt. lokal stakeholderanalyse for at se, hvad embedsmænd og politikere tænker om os. 

 

Prøve at se på arrangementer, konferencer, ph.d. præsentation. Oversigt. 

(Morten – prøver at lave et oplæg, udkast til junimødet) 

Alle kommer med forslag om, hvad de synes der skal laves af projekter/ tiltag. 

 

3.5 Opstilling til Repræsentantskabet 

I Region Syddanmark skal der vælges 7 repræsentanter af og blandt RB; eksklusiv 

regionsformanden. Desuden skal der vælges 1-2 suppleanter.  

Indstilling: det afklares hvilke RB-medlemmer der opstiller til repræsentantskabet. 

Valget sker via urafstemning blandt medlemmerne i region Syddanmark. 

Repræsentantskabsmøde 2018 afholdes den 9-10.11 v. Hotel Storebælt, Nyborg. 

 

Der skal meldes inden 15. maj til sekretariatet, Dfys. 

 

Følgende opstiller (og er meddelt sekretariatet): 

Helene Benfeldt 

Helle Bruun 

Lau Rosborg 

Jasper Juhl 

Lis Jensen 

Morten Topholm 

Rikke Kruse 

Peter Kromann 

 

Dvs. der vil blive afholdt en elektronisk urafstemning blandt medlemmerne i Region Syddanmark. 

 

4. Sager til drøftelse 

4.1 Møderunde med politikere og embedsmænd i region og kommuner, samt andre møder 
 - 16.3; reception v. Rehabcenter i Kerteminde 
 - 16.3; Tiltrædelsesforelæsning professor Per Kjær, SDU 

- 4.5; Møde med rådmand Susan Crawley, Odense Kommune 
- 8.6; Evaluering af § 2-aftale om palliation 
- 18.6; møde ved Regionshuset om inkontinensområdet 

 - 19.6; Møde med rådmand Søren W. og direktør Gitte Ø., Odense Kommune (udsat  
    til den 14.8) 
 - Under aftale; møde med udvalgsformand for sundhed og ældre Olfert Krog, Esbjerg 
                        Kommune  
 
Der er ved at blive lavet aftaler med udvalgte politikere i Region Syddanmark og kommunerne; i 
første omgang Stephanie Lose og Poul-Erik Svendsen. 
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Fysioterapeut og ph.d. stud. Helle Gerbild er inviteret til møde ved praksisafdelingen den 18.6 
vedr. tiltag på inkontinensområdet. 
 
Brian vil gerne have RB-medlemmer og tillidsrepræsentanter med til forskellige møder. Hvem der 
deltager må bero på en konkret vurdering fra gang til gang. 
 
4.2 Deltagelse i konference den 22. februar 2018 med David Nicholls; ”Fysioterapi i det 21. 
århundrede 
Jasper deltog i konferencen på vegne af RB og giver en kort mundtlig tilbagemelding 

 

Jasper lidt skuffet – synes indholdet var meget ”flyvsk”. Kunne være lidt kortere. 

Lau – Kurt Jakobsen var god og vedkommende i præsentationen af jubilæumsbogen. Robinson 

havde fokus på lidt for virkelighedsfjern akademia. 

 

Det var svært at se en stor ændring for os ”gamle”, men det kan være at det er nogle tendenser 

som skal ses åbent på. At skabe en relation. Vi skal kunne afbalancere det relationelle og det 

basis-fysioterapeutiske.  

 

Overordnet er den selvkritiske tilgang og analyse vigtig, bare den ikke bliver for filosofisk, om end 

det er fint at blive ”forstyrret”. 

 

   5. Sager til orientering  

5.1 Orientering fra formanden 
- I. maj møde i Odense. Deltagelse fra RB i telt?  

Sundhedskartellets organisationer er indbudt til at deltage i telt. Der er taler ved 
regionrådsformand Stephanie Lose og Grethe Christensen, formand for DSR. 
Teltet skal bemandes på skift, og gerne ved RB-medlemmer som deltager i 1. maj 
arrangementet. 

- Møder ved børneområdet og psykiatrien. 
 

I Odense – regionrådsformand Stephanie Lose og formand for DSR Grethe Christensen kommer 

ved 11-tiden, kan afhænge af konflikt eller ej. Teltet ligger i Kongens Have. Alle kan deltage. 

 

Møder ved børneområdet, der er let afmatning pga. faldende børnetal, og pga. 

inklusionsdagsordenen, så bliver børn placeret på almindelige skoler, og derfor også stop for 

fysioterapi. Problemstilling italesættes over for kommuner og ledere. 

Psykiatri, nogle fysioterapeuter involveres i plejeopgaver. Det er et område vi holder øje med. 

Dog også interessante eksempler på ex botilbudsstillinger, hvor der ansættes fysioterapeuter. 

 

Nyt fra HB og regionsformandsmøder   

- Fusion mellem FTF og LO i ny hovedorganisation 
- Evaluering af formandsvalg i Danske Fysioterapeuter 

 

FTF-A og LO er fusioneret via beslutninger på ekstraordinære kongresser den 13.4.18.  
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Formandsvalg – HB har evalueret på formandsvalget: valgperiodens længde bør være kortere og 

mere intensiv. Der var afsat for kort tid til valgmøderne. Valgemner var velkendte.  

Overvejelser vedr. beløb til at føre valgkamp for, så kandidaterne ikke selv skal betale, og der ikke 

kan opstå habilitetsproblemer. 

Lis fortæller der er en omstrukturering på vej i Haderslev Kommune, som skal ligge klar til august 

2018. 

Helene, Odense Kommune – der skal opslås en niveau 2 chef og et par afdelinger 

sammenlægges. TR fys. er involveret. 

KL er betænkelig vedr. lovgivningen pr. 1.7-18 om ventetidsgaranti på genoptræning. KL ønsker 

længere forberedelsestid. 

6. Punkter til kommende møder, herunder evt. gæster  

- Anne Mette Dalgaard fra Tønder Kommune, som er direktør på Sundhed og  Arbejdsmarked 

- Samarbejde ml. fysioterapeuter og socialrådgivere 

- Ph.d, professor sygeplejerske, Jane Clemmesen, vedr. brugerperspektivet. 

- Per Kjær & Inge Riis, GLA:D-ryg patientperspektivet, hvilke resultater? 

- HB strategipunkterne, hvordan? – diskussion med Karen Langvad ex. 

- Tonen på nettet i kommunikation. 

 
7. Nyt til hjemmesiden 
 

8. Eventuelt 

 

Overveje at holde møde på en arbejdsplads 

 

Brian har anskaffet bogen ”lokal lobbyisme”, som er opfølgning på Maria Steno’s oplæg på 

konferencen om politisk lobbyisme. Omdeles til RB-medlemmerne. 

 

 

Referent Morten Topholm 

 


