
 
 

Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark 

 

     24. januar 2022, RK 

Referat 

 

Regionsbestyrelsesmøde mandag d. 24. januar 2022 kl. 09:00 – 17:00 

Mødet afholdes ved Kokholm 3a, lokale M4. Bramdrupdam, 6000 Kolding. 

Der serveres let morgenmad. Frokost i kantinen. The/kaffe og kage. 

 

Deltagere: Helene Benfeldt, Helle Bruun, Louise Beck, Ann Louise Lunddahl,  

Lau Rosborg, Thomas Bertelsen, Niels Fryd, Rune M. Andersen. 

Afbud Lis Jensen 

Konstitueret regionsformand Rikke Kruse leder mødet. 

 

Dagens tema er rekruttering, fastholdelse og medlemsrelationer 

Temadrøftelse om rekruttering, fastholdelse og medlemsrelationer er tilrettelagt med henblik på, 

at give Regionsbestyrelsen en generel indsigt i arbejdet med rekruttering og fastholdelse af 

medlemmer i Danske Fysioterapeuter. Samt at føje et ude-fra-ind perspektiv til via et oplæg om 

tendenser for den samlede fagbevægelse i relation til emnet. 

Dagen indledes med en præsentation af medlemsfastholdelse i Danske Fysioterapeuter. Det sker 

med afsæt i en rapport udarbejdet af Niels Erik Rasmussen, chefanalytiker v. Danske 

Fysioterapeuter. Den har til formål at støtte det fremtidige arbejde med fastholdelse af 

medlemmer ved at identificere og kvantificere de baggrundsoplysninger, der kendetegner de 

personer, der er i risiko for udmeldelse. 

Herefter vil der være et oplæg ved lektor Laust Høgedahl, center for Arbejdsmarkedsforskning ved 

Aalborg Universitet. Oplægget vil fokusere på de tendenser, der har betydning for faglig 

organisering, rekruttering og fastholdelse generelt i fagbevægelsen. 

Oplægsholder Niels Erik Rasmussen, Chefanalytiker, Danske Fysioterapeuter er med virtuel fra kl. 

09:15 – 10:15 



 
 

Derefter Laust Høgedahl, Lektor ved Aalborg Uni. CARMA (center for arbejdsmarkedsforskning) fra 

kl. 10:30-12:30. Laust var fysisk tilstede. 

 

Dagsorden 
Valg af referent 

Helle er referent 

 

1. Underskrift af referat fra RB-møde den 7. december 2021 

Herunder opfølgning på punkter fra sidste møde. 

Der har været en enkel indsigelse til referatet af Louise under punkt 3.3 

Dette er tilføjet referatet til underskrift. Referatet underskrives 

 

2. Godkendelse af dagsorden - dagsorden godkendes 

3. Videre drøftelse af oplæg. 

- Hvilke værdier og prioriteringer vil vi i RB vægte og arbejde med fremadrettet i forhold 

til rekruttering, fastholdelse og medlemsrelationer? 

Skal der styrkes i indsatsen ift. dimittender, TR etableringen – evt ude lokalt, vær opmærksom på 

at nå nogle af medlemmerne. 

Lau – kigge på strukturen, ikke gøre mere af det samme. Kig på om vi kan yde mere service. Evt. en 

mulighed for gratis medlemskab af et fagligt selskab i en periode (evt. et år). Evt. forhandle 

prisreduktioner hjem ift. gebyr på et fitness center, andre attraktive tilbud, vor medlemmerne får 

en oplevelse af at der er mange fordele ved et medlemskab. 

Rune – vigtigt at der lokalt er en ambassadør (TR) som medlemmerne kan komme til, føle sig hørt 

gennem. TR er foreningens ”hoved” udadtil. 

Thomas – tilgodese netværk, tilbyde eks. de faglige selskaber – skabe endnu mere fundament ift. 

at få et netværk.  

Helle - Dimittender – skal vi være mere opmærksomme på denne gruppe? møde dem mere før de 

er færdiguddannet. Oplyse mere omkring medlemsfordele. 



 
 

Rikke – gerne mere service til medlemmerne. Netværkskonsulenterne skal skabe mere 

tilhørsforhold for studerende-ambassadører-foreningen. 

Louise – også gerne mere service. Evt. kontakte klinikker, ift. at spørge ind til hvad vi som forening 

kan tilbyde for at gøre os mere vedkommende for ”dig ”? Hvad skal der til, for at du gerne vil være 

medlem. 

Helene – gerne mere service til eksisterende medlemmer af danske fysioterapeuter. Ikke ”kun” til 

nye. 

I alt et par spændende oplæg som afsæt i vores videre arbejde med at fastholde og rekruttere. 

To konkrete spørgsmål / forslag som Rikke følger op på: 

# Forslag om at de som ikke er medlem af et fagligt selskab kan få et års ”gratis” abonnement til ét 

fagligt selskab.  

# Flere arrangementer, som er åbne for ikke medlemmer– for at skabe interesse – tæt opfølgning 

ift. at kontakte ikke medlemmer og orientere omkring hvad foreningen kan tilbyde. 

Vi fortsætter med emnet ved næste RB møde. 

 

4. Sager til beslutning 

4.1 Medlemsmøder 

Status ved Ann Louise: hvad er planlagt og hvad skal vi tage stilling til, f.eks. hvem fra 

bestyrelsen deltager i hvilke arrangementer som RB repræsentant? 

Vestibulær rehabilitering, fyraftensmøde i Kolding – velbesøgt, der kommer en gentagelse 

af dette fyraftensmøde på UCL Odense.  Rikke deltog.  

 

23.02.2022 Arrangement omkring nontraumatiske skulderskader – rewievs., i samarbejde 

med dansk selskab for sportsfysioterapi.  Rikke og Rune deltager i Esbjerg. 

 

28.02.2022 – samme tema - Odense – Rikke og Ann Louise deltager.  

 

01.03.2022 Virtuelt arrangement omkring Nordisk jobløsning. Studenter ambassadører – 

vil gerne være med til at sprede budskabet mere ift. nordisk jobløsning,  



 
 

 

27.04.2022 – nåleuddelingsceremoni. Nuværende er dette planlagt til at foregå i KIF, der 

arbejdes videre ift. arrangementet. Leje af lokale nyt tilbud fra KIF 15.000kr 

 

I april / evt. start maj – Oplæg ved Phd. studerende Camilla Rosendahl Lindekilde, ift. 

fysioterapi i retspsykiatrien, fyraftensmøde evt. i samarbejde med det faglige selskab og 

regionsbestyrelsen. Den nye psykiatrilovgivning. 

 

24.05.2022 – vestibulær rehabilitering vs. 2 - på UCL Odense. 

 

Fagstafet – Wendy Martin – fysioterapeut ift. lejring. ………er i gang med planlægning. 

 

28.09.22 –Chalotte Glintborg, omkring den nye hvidbog - rehabilitering. 

 

Ift. ”åbne” arrangementer, hvor Ikke medlemmer har fået lov at deltage mod et højere 

gebyr.  

Der fremsendes liste med de deltagere, der ikke er medlemmer. Disse kontaktes af 

regionsbestyrelsen. 

Der skal udarbejdes et ”talepapir” ift. hvad ”ikke medlemmerne” skal oplyses om, hvad kan 

vi som forening tilbyde etc.  

Rikke laver et skriv som sendes ud til kommentering.  

Såfremt det drejer sig om få personer, ringer Rikke rundt, ellers uddelegeres listen. 

 

 

4.2 Fagkongressen 

Det er en fordel hvis I på forhånd har nogenlunde besluttet hvad I kunne tænke jer at 

høre/deltage i, så vi kan koordinere og sikre os, at vi er delt pænt ud mellem 

oplægsholderne.  



 
 

Der er booket 2 enkle og 1 dobbeltværl. Niels vil gerne have muligheden for at kunne hvile 

i løbet af dagen. Rune ønsker enkelværelse. Lis sover sammen med Rikke.  

Værelses fordeling – Rikke og Brian har et værelse via HB.  Thomas (fredag til lørdag), 

usikkert da Thomas ikke kender sin kones vagtplan endnu. Helene (evt. fredag til lørdag). 

Der er middagsbilletter til de deltagende fredag aften.  

Deltagere: Brian, Rikke, Thomas, Rune, Helene, Niels, Lau, Ann Louise, Lis. 

Lau køber selv billet + til middag. 

             Koordinering: Rikke skriver ud, hvis der er opgaver som I skal deltage i.  

 

4.3 Bornholm 

Status på transport ved Thomas. Bestilt transport til 2 biler på færgen. Evt. køre 3 biler til 

Ystad, og parkere en bil i Ystad. Lau og Rune evt. Rikke kan køre. Evt. vil Louise gerne 

deltage. 

Runes bil: Rune, Rikke, Helle, Lis og Thomas. 

Laus bil: Lau, Niels, Ann Louise, Helene, Brian. 

Status på indkvartering ved Lis: 

Sommerhuset er lejet fra lørdag den 11.06 til lørdag den 18.06. Regionsbestyrelsen 

kommer onsdag den 15.06.2022 aften. 

Efterfølgende har både Thomas og Helene udtrykt interesse for at benytte huset i dagene 

op til d. 15. Aftal evt. nærmere med Lis ift. Kode til huset mm.  

 

5. Sager til orientering 

5.1 Orientering fra Formand. 

Der kan blive refunderet for 1 dag til fagkongressen og 1 dag til Folkemødet på Bornholm.  

Dialogmøde – evalueringen fra dialogmødet informeres der om til næste RB møde da 

denne ikke er gennemgået på HB endnu.  

Regionskonference – der arbejdes på at tilgodese et mere centralt sted for alle deltagere 

rent geografisk. Det er efterfølgende kommet frem, at det bliver på Comwell i Kolding d. 5. 

og 6. september 2022. 



 
 

Indstilling til ærespris. Rikke har ikke modtaget noget fra Bestyrelsen. 

Regionsformanden i hovedstaden, Tine Nielsen stopper og genopstiller ikke. Line 

Schiellerup opstiller til regionsfomands posten i Hovedstaden. Såfremt Sanne Jensen bliver 

landsformand genopstiller hun heller ikke i region Midt. Brian genopstiller i region Syd. 

Seneste indmelding af kandidatur den 01.03.22 – + 25 stillere. 

Følg med på hjemmesiden! 

3 netværkskonsulenter, stillingsopslag og jobprofil er blevet udarbejdet af de 5 

regionsformænd samt sekretariatet og direktøren. Stillingen bliver tilknyttet afdelingen for 

fag og profession. Formålet er bl.a. at skabe og styrke netværk og facilitere til fællesskab. 

Stillingerne skal evalueres om 2 år. Ansættelse pr. 01.05.2022. 

Rikke orienterer omkring den nye psykiatriplan – der eftersendes en pixi udgave. Fokus på, 

om der er en strategi for at opnå kompetencerne til at fysioterapeuter kan varetage dette 

arbejdsområde, hvor der er et øget behov for fysioterapeuter.  

Vigtigt at organisationen – Danske fysioterapeuter tager emnet op. Lau ønsker, at man evt. 

rækker ud til ergo., læge, DSR m.fl relevante organisationer og samskaber kurser / 

uddannelse så man opnår en fælles strategi på området – om ikke andet, så ønsker vi at 

der bliver lavet en strategi fra Danske Fysioterapeuter. Lau følger op. 

Formandsvalg – sidste valgmøde den 25.01.2022. 

Lønundersøgelsen – svarprocenten er ikke voldsom høj. Det går i den rigtige retning. Der 

skal tid til implementeringen, og SALS har en plan for at motivere de sidste arbejdsgivere. 

RB foreslår en slags Smiley ordning eller Svanemærke til de klinikker som overholder 

Basiskontrakten. 

Danske fysioterapeuters facebook side. Er sat på pause for nuværende. Det evalueres i HB         

til april, hvorefter i vil blive orienteret.                          

Argumentet har b.a. været at der kan debatteres under den respektive tråd på 

hjemmesiden. Nogle fra HB synes man skal være tilgængelig – også for ikke medlemmer. 

Der blev brugt ca. 75 % af en fuldtidsstilling til at servicere denne profil. Dette spares. 

Vinter- og Januar pakken til regionale ansatte. Der informeres om, at regionen giver ekstra 

løn til ansatte i FAM og intensiv samt jordemoder som fastholdelsestillæg. Dette til stor 

frustration for andre faggrupper. Rikke skal til dialog møde i regionshuset d. 8/2 vedr. 

næste pulje (januarpakken) som i udgangspunktet er et varigt tillæg, primært til 

sygeplejersker og SOSU`er. 

 



 
 

 

6. Punkter til kommende møder, herunder evt. gæster 

6.1 Hvad skal lægges på hjemmesiden af information fra dette møde? 

Opsamling/ hovedpunkter fra Niels Erik og Laust. Dagens tema. Fremadrettede 

fokuspointer. Det relationelle, det faglige ben.  

Punkter til kommende møder: 

Evaluering af samarbejdet med DSF.  

Evaluering af dialogmødet.  

Psykiatriplanen. Evt på et tidspunkt invitere medlemmer fra Dansk Selskab for fysioterapi i 

psykiatri og mental sundhed. Øge kendskabet. Evt. forfølge en faglig strategi.  

Invitere Studenterambassadører til en samtale omkring rekruttering og fastholdelse. 

Næste tema når vi er ”færdige” med nuværende – ”Hvordan gør vi det lækkert at være 

leder?” 

Tillæg til referat fra Ann Louise:  Jeg kunne godt tænke mig at vi også snakker om synlighed. Hvordan 

gør vi mere opmærksom på hvad der sker i vores region? Evt. nyhedsbrev. 

 

 

 

 

7. Eventuelt 

Niels orienterer at der kommer 2 nye hverdagsrehabiliterings terapeuter ansat på 

afdelingerne pr. 01.02.2022, på Svendborg sygehus. Der er lavet funktionsbeskrivelse på 

afd. G – geriatrisk afdeling. Kører som projekt – der evalueres på bla. antal 

indlæggelsesdage - desuden evalueres også på bla. trivsel på afdelingen, kvaliteten af 

effekten af aktiv pleje i stedet for passiv pleje.  

                   Tillæg til referat af Niels:   Ud over de to Hverdagsrehabiliterende Fysioterapeuter til 

sengeafsnittet på Afdeling G, søger Afdeling M/FAM 6 Hverdagsrehabiliterende Fysioterapeuter. (der søges 

det samme antal ergoterapeuter) 

Generelt er der flere afdelinger på hele OUH der kigger på løsninger med at ansætte 

terapeuter til at besætte ubesatte stillinger på sengeafsnittene. Der er meget forskel på hvor 

meget terapeuternes fagviden tænkes ind i det arbejde de skal udføre 

Projektet skal kun køre på halvdelen af afdelingen i starten ift. at have en kontrolgruppe på 

den anden halvdel af afdelingen.  



 
 

Helene – Der kommer ca. 20 nye stillinger i ældre handicap forvaltningen, Odense 

kommune. Nogle af disse bliver fysioterapeut stillinger. Der er lavet funktions beskrivelse 

for både fysioterapeuter og ergoterapeuter. Der er nu ansat 2 fysioterapeuter og 2 

ergoterapeuter. 

Rune – Esbjerg Kommune, 2 ergoterapeuter ansat til at lave hverdagsrehabilitering i 

dagtimerne. 

 

 

Næste møde d. 31. marts kl 13:00 – 17:30 (frokost fra kl. 12:00) 

 

 


