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Referat fra Regionsbestyrelsesmøde mandag den 8.3.2021, 

kl. 9 -16.30 

Mødet holdes som et Teams møde. 
 
Deltagere: Lis Jensen, Helene Benfeldt, Rikke Kruse, Helle Bruun, Steffen 
Bader, Louise Beck, Thomas Bertelsen, Lau Rosborg, Niels Fryd, Ann 
Louise Lunddahl, Brian Errebo-Jensen 
Fraværende uden afbud – Rasmus Dahlstrøm (observatør for studerende) 
 
Dagens gæst (kl. 9.20-10) er Liselotte Müller, regional politisk 
konsulent i Danske Fysioterapeuters sekretariat. 
Liselotte er inviteret så RB har mulighed for at hilse på, og for at RB kan 
høre lidt om arbejdsopgaver og samarbejdsmuligheder (funktionsbeskrivelse 
for den regional politiske konsulent vedhæftes). 
 

 

Dagsorden 

O. Valg af referent 

Helle er referent  

 

1. Underskrift af referat fra RB-møde den 21.1.2021. 

    Herunder opfølgning på punkter fra sidste møde.  

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

BEJ har orienterende opfølgning: 

Bej har kvitteret til Mads Uldum ift. hans deltagelse ved bestyrelsesmødet 

den 21. januar.  Ift. covid19 senfølger så har andre regionsformænd fået 

henvendelser omkring fysioterapeuter, der har senfølger eller langvarig 

sygdom efter covid 19. Sekretariatet har fået i alt 9 henvendelser vedr. dette. 

Sekretariatet skriver ud til TR ift. indhentning af data omkring henvendelser, 

så tallene kan underbygges. 

Ann Louise: Vær opmærksom på evt. indberette bivirkninger efter vaccinen. 

Kolding kommune har fået link ift. lægemiddelstyrelsen.  

 

 

Gæst Liselotte Müller, regionalpolitisk konsulent i sekretariatet: 

Præsenterer sig selv og sin baggrund. Er ved at danne sig et overblik over 

kommende arbejdsopgaver. Nuværende arbejdes der meget med 

beretningerne i de enkelte regioner. Vil evt. gerne deltage på enkelte punkter 

på bestyrelsesmøderne. Påtænker evt. webinarer på tværs af regionerne. 

Tiltag ift. kommunalvalgene evt. på tværs af regionerne.  
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Som udgangspunkt er kontakten til regionsbestyrelserne gennem regions- 

formændene.  

Lau + Helene: vigtigt at der undres og ses med andre øjne på ”det vi plejer” 

– lærerigt med en anderledes baggrund, hvor der kan stilles andre 

spørgsmål til kulturen, end de spørgsmål som stilles, når man er en del af 

kulturen.  

Louise: TR spørgsmål, vurderes bedst at de løses lokalt. 

BEJ – Steffen: Spørgsmål omkring afvikling af generalforsamling, fordele/ 

ulemper ved at sidde på samme matrikel som regionsbestyrelse under 

afvikling af generalforsamlingen.  Herunder lyd, brug af ”skildpadde”. 

 

 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

 

 

3. Sager til beslutning 

          

3.1 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 27-28.8.2021 i Nyborg 

 

OBS. Frist for indsendelse af forslag er den 10. maj 

 

Indstilling:  

RB drøfter følgende og gør sin stillingtagen klar: 

3- årige valgperioder som konsekvens af 3-årige rep. perioder. HB vil 

formentlig stille dette som forslag. 

- Rikke: SALS vil også stille forslag om 3-årige valgperioder til SALS 

bestyrelsen. 

- BEJ: Konsekvenser for en 3 årig valgperiode- der er ikke et 

fuldstændigt overblik over alle konsekvenser. Fordele – mere 

arbejdsro. Hensigtsmæssigheder og uhensigtsmæssigheder skal 

derfor drøftes. Hvorledes influerer dette på andre valghandlinger. Der 

fremsendes efterfølgende et notat. 

- Helene: Svært, kan man risikere at nogle ikke vil binde sig for 3 år. 

Eller medlemmer mister deres valggrundlag, da de skifter job.  

- Lis: En 3 årig periode til at arbejde med rep. beslutninger vil være 

godt. Godt med dialogmøderne. Synes 3 år er det helt rigtige. Måske 

kommer suppleanter mere i spil. 

- BEJ: Ved 3 årig periode mellem rep. mødet, så udvides repmødet til 

3 dage.  

- Lau: Det handler meget om tilvænning. Dialogmøderne er en 

styrkelse. Der er et stort potentiale i dialogmøderne.  

 

BEJ: Styrkelse af det decentrale led i Danske Fysioterapeuter. Der er 

ytringer om at der ønskes større fællesskab, mere nærhed. 
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Regionsformændene har lavet diskussionsoplæg. Forslag om at ansætte 3 

organisationskonsulenter, som skal sikre mere netværk lokalt. De skal 

udelukkende arbejde med styrkelse i regionerne. Herunder hvordan får vi i 

højere grad involveret de faglige selskaber.  

- Helle: Spørgsmål til aflønning af organisationskonsulenter, centralt / 

decentralt.  

- Ann-Louise: Uddybning af hvad og hvordan skal 

organisationskonsulenterne motivere og involvere medlemmerne 

mere? Ønsker gerne yderligere uddybning.  

- BEJ: Mulighed for at invitere organisationskonsulent fra Social- 

rådgiver foreningen til at fortælle hvordan de arbejder.  

- Helene: Orienterer om HK klubben. Evt. lave mere ”nudging” på 

hjemmesiden. Godt når der er problemstillinger man står i, som tages 

op på hjemmesiden.  

- Rikke: Synes ikke nødvendigvis at organisationen behøver at være 

tættere på. Det er ok at være ”en fjern onkel”. Stiller spørgsmålstegn 

ved, hvorfor det er Socialrådgiver foreningen vi sammenligner os 

med? 

- Lau: Fem regionsformænd, forslag om at de bliver næstformænd 

også. Synes ikke vi skal sammenligne os med social rådgiver 

foreningen. Organisations konsulenter – synes ikke umiddelbart dette 

er en god ide. Vil hellere ansætte en fx 10 timers konsulent politisk i 

regionen. Medlemmerne vil have service. 

- BEJ: Der skal stadig arbejdes med at udbrede hvad Danske 

Fysioterapeuter arbejder med. Besøg på arbejdspladserne er en god 

måde til at dele viden omkring hvad der arbejdes med.  

- Lis: Tilhænger af have en formand med fem næstformand – giver en 

formandsgruppe – tiltalende i stedet for kun en formand. Evt. 

formalisere flere roller i bestyrelsen. Bruge de eksisterende kræfter. 

Evt. frikøbe regionsbestyrelsesmedlemmer til virksomhedsbesøg etc.  

- Helene: Evt. formandskollegium med næstformænd lyder som en 

god ide. Vil fortsat gerne høre omkring Soc. rådgiver forening, 

hvordan de har gjort. Måske vi kan få inspiration.  

- Lau: Vigtigt med penge til projekter. Vigtigt med netværk. Vigtigt at 

midlerne kommer ud at arbejde i regionerne.  

- Steffen: Være påpasselig med ”konsulentificering” af tingene 

- BEJ: Interessante ved gennemsynet, retter fokus på om vi som 

organisation og bestyrelse kan gøre tingene anderledes. Hvad vil 

vore medlemmer være med til - finde en realistisk struktur. Hører 

betænkeligheder ift. oranisationskonsulenter. Gerne styrkelse af det 

regionale i budgettet. Evt. fremtidsværksted hvor der drøftes om og 

hvordan vi kan gøre tingene anderledes.  

BEJ: Medlemsinvolvering, motivering og vilkår – oplæg. 
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Lau: Forslag vedr. annoncering af stillingsopslag for fysioterapeuter.  

Nye tal fra Mette Birk – forslaget vil koste ca. 376.000 i manglende 

indtægt ift. nuværende stillingsopslag + 46.000 i udgift. Lau vil gerne 

arbejde videre med Mads fra DSA, således at økonomien ikke bliver 

så stor. Lau arbejder videre med et forslag, hvor der er et 

samarbejde med DSA. Frist for indsendelse er den 10.05. 

- Helene: Forslaget er klassisk fagforeningsarbejde. At tilbyde sine 

medlemmer at de kan se, hvad der er af stillingsopslag. Bifaldes af 

Steffen, Lis, Helle. Vigtigt at der bruges penge på dette.  

- Thomas: Præciserer at det er en indtægtsnedgang, og at det ikke er 

en reel udgift. Vigtigt at der er forskel ift. dette.  

 

BEJ – opsummerer – der vil blive fremsendt mail ift. tilslutning til forslaget.  

BEJ – der orienteres mere omkring styrkelse af det decentrale led - (bilag 

udsendes).  

 

 

3.2 Flytning af RB-møde torsdag den 26.8 

Det er ikke hensigtsmæssigt at holde et RB-møde dagen inden det 

ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 27-28. august 

Derfor foreslås det, at finde en dato tidligere i august måned 

 

Mødet flyttes til den 23.08.21 klokken 13-18 v. Kokholm. Øvrige 

repræsentanter med tilknytning til Region Syddanmark inviteres også.  

 

3.3 Medlemsmøder 

Status ved Ann Louise. 

Møde for nyuddannede, jobsøgende. Nordisk jobløsning – 60 deltagende 

fysioterapeuter ud af 65 deltagere. Der er pt. travlt med at formidle jobs i 

Sverige til fysioterapeuter. Gentages den 27. maj.  

Nuværende Anders Bjørk i Vejen den 05. maj. Enighed om at flytte dette 

møde til efter sommerferien.  Ann Louise arbejder videre ift. dette. 

BEJ orienterer:  Virtuelt møde med Dorthe Birkmose – forråelse, webinar for 

alle fysioterapeuter den 08.april. 

Ann Louise arbejder videre med møde omkring Senfølger ift. corona , 

kontakt til senfølge klinikken i Kolding. Gerne et arrangement inden 

sommerferien.  

Efterår 2021: 

Niels Anders Thorn – 2 arrangementer, omkring kropssprog, signaler. 

Planlagt den 01.09 på UCL Odense, den 24.11 – i Vejen. 
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07.10.21 – Regional fagfestival. 

+ Anders Bjork (endnu ikke dato fastsat) 

 

3.4 Regional Fagfestival, 07.10.2021  

Nyt fra planlægningsgruppen: 

Program: 2 oplæg for alle deltagere, derefter paneldebat. Pause. 2 oplæg for 

alle, derefter paneldebat for alle. Afslutning.  

De faglige selskaber er ikke inddraget denne gang grundet måden 

Fagfestivalen afholdes på.  

 

Der er ikke endelig formuleret hovedoverskrift på fagfestivallen, der arbejdes 

med tematisering. 

Formen er valg, sådan at alle får den samme viden. Paneldebat er valgt fordi 

der søges den almene holdningsskabende debat. Det er prioriteret at 

debatten fra medlemmerne er vigtigt og skal opprioriteres. 

 

Aktuelt arbejdes med kontakt til KIF centret, Kolding. Nettoudgift på 80-90 

tusinde. Forslag om alternativt at benytte Fredericia Congrescenter. 

 

Punktet sættes på igen til bestyrelsesmødet den 20.05.  

Lau har fremsendt foreløbigt program. 

 

 

 

3.5 Generalforsamling mandag den 26. april 2021 kl 16.30- 20.00 

Der planlægges nu med virtuelle generalforsamlinger i alle fem regioner. Der 

orienteres om dette på mødet 

Indstilling:  

- Valg til RB; der skal vælges otte på generalforsamlingen, TR har 

valgt to (Lis og Rikke) og SU-medlemmerne har valgt en (Lau). 

Status om opstilling/ genopstilling: 

- Alle ønsker at genopstille.  

- Arbejdet med den skriftlige beretning er gået i gang. RB får 

naturligvis beretningsudkast til et hurtigt gennemsyn og mulighed for 

kommentering (der vedhæftes en produktionsplan for den skriftlige 

beretning). Beretningen kommer ud på hjemmesiden. Der trykkes få 

eksemplar til omdeling.  

- Anders Lorentzen, politisk konsulent i Danske Fysioterapeuter har 

indvilliget i at være dirigent til den virtuelle generalforsamling. 

- Afsluttende foredragsholderbliver fysioterapeut Niels Honoré. Link: 

https://www.strongmind.dk/Niels-

Honore?gclid=Cj0KCQiApY6BBhCsARIsAOI_GjaJSiv92YIO7fdw6Hu

0X2BH9BtbvZU6JKvGuyW_Lfnl_AIsPRx_4vcaAoQTEALw_wcB 

 

https://www.strongmind.dk/Niels-Honore?gclid=Cj0KCQiApY6BBhCsARIsAOI_GjaJSiv92YIO7fdw6Hu0X2BH9BtbvZU6JKvGuyW_Lfnl_AIsPRx_4vcaAoQTEALw_wcB
https://www.strongmind.dk/Niels-Honore?gclid=Cj0KCQiApY6BBhCsARIsAOI_GjaJSiv92YIO7fdw6Hu0X2BH9BtbvZU6JKvGuyW_Lfnl_AIsPRx_4vcaAoQTEALw_wcB
https://www.strongmind.dk/Niels-Honore?gclid=Cj0KCQiApY6BBhCsARIsAOI_GjaJSiv92YIO7fdw6Hu0X2BH9BtbvZU6JKvGuyW_Lfnl_AIsPRx_4vcaAoQTEALw_wcB
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OBS på evt. at have ”grupperum” – break out rooms, som folk kan gå ud i ift. 

at drøfte beretning – spørge til året der gik, bedre mulighed for at have 

dialog fremfor at det hele foregår i et stort plenum. Hvad med det kommende 

år – hvilke tiltag, hvad ønsker medlemmerne?  

 

Enighed om at det er en god ide at bestyrelsen skal sidde sammen, hvis det 

er tilladt og forsvarligt. 

 

Enighed om at sende beretning til alle medlemmer via mail. 

Forslag: Lave en lille konkurrence, reklamere for grupperum. Benytte 

sædvanlige kanaler TR, facebook grupper etc.  

 

BEJ: Orientering - Der vil komme et suppleringsvalg til repræsentantskabet, 

hvis der fx er et medlem af regionsbestyrelsen, som ikke bliver valgt på 

generalforsamlingen, og vedkommende har en plads i repræsentantskabet.  

 

 

3.6 Kommunal- og regionsrådsvalg den 16.11 

  

RB har en første drøftelse af det kommende kommunalvalg. Mærkesager 

som skal prioriteres. 

 

Steffen: Det nære sundhedsvæsen, er der kapacitet til dette? 

Ann Louise: Fordeling af ressourcer ift. gamle ”kommune sygehuse” 

Helene: Små kommuner kan have udfordringer ift. at have ressourcer til nye 

opgaver i det nære sundhedsvæsen. 

Louise: Direkte henvisning til fysioterapi uden om lægehenvisning 

Lau: Arbejde med alliancer, organisering af samfundet, så motion og sund 

livsstil får bedre betingelser. Tilgængelige og sikre skoleveje ift. at børn 

bedre kan motionere, tilgængelige gåruter, udbrede samarbejde med fx 

Danske Handicap organisationer.  

Helene: Flere opgaver kommer ud i kommunerne, rammerne skal være til 

det.  

BEJ: Andre organisationer vil sikkert fremhæve ulighed i løn, mangel på 

plejepersonale. Vi kan bidrage med et andet syn på sundhed, forebyggelse, 

rehabilitering. 

 

 

3.7 Deltagelse i Folkemøde (nyt punkt) 

Enighed om at regionsbestyrelsen ikke skal deltage.  

Lis tager kontakt til udlejer af feriehuset, hvor der var lavet 

forhåndsreservation og betalt et depositum. 

 

HB var planlagt til at deltage, ift. den nuværende form er der ikke taget 

endelig beslutning ift. om hele HB deltager. 
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4. Sager til drøftelse 

4.1 Drøftelse og gensidig orientering om corona situationen i de 

forskellige sektorer og arbejdspladser 

- herunder vaccination af fysioterapeuter. 

 

Flere har haft bivirkninger af Astra Zenica ved første stik. 

Steffen: Orienterer om at der formentlig kommer en injektions udd. til 

Danmark for fysioterapeuter næste år. 

Helene: Odense kommune har ansat to nyuddannede fysioterapeuter til at 

foretage podninger. 

Steffen: Udfordring ift. online undervisning. Hvilken kvalitet får vi ud af det?  

Arbejdsmiljøet er hårdt ramt.  

BEJ: Overordnet stor respekt for hvorledes underviserne har løftet opgaven.  

 

 

5. Sager til orientering  

Orientering fra formanden; herunder nyt fra HB 
 

Lønundersøgelse for ansatte. Det er udfordrende at få nogle til at stå frem 

med deres sager.  

Rikke: Orienterer om at ejere i Benefit kæden har meldt sig ud af Danske 

Fysioterapeuter 

 

BEJ: OK 21- mindre realløns fremgang. Lederne får pensionsløft, de erfarne 

tilgodeses. 

Steffen: AC forhandlingsfælleskabet har været fordelagtigt for ansatte på 

UC. 

 

BEJ - Møde med studenterambassadører ved Fysioterapeuteuddannelserne 

i Region Syd (De aflønnes 5 timer pr. måned) 2 på hhv. UC Lillebælt, 2 på 

UC syd. De har orienteret om at karrierevejledning kunne være godt – gerne 

med repræsentanter fra kommune, region, praksis. Evt. sammen med et 

fagligt emne.   

 

BEJ: Møde den 3 marts i Odense Kommune vedr. invitation om 

trepartssamarbejde om styrket rekruttering, uddannelse og fastholdelse af 

velfærdsmedarbejdere (i mødet deltog Helene, Lau og Bej). 

 

BEJ: Velfærdsaftale på ældreområdet; møder med borgmestrene i 

Middelfart Kommune (23.2) og Langeland Kommune (24.2). Mindre 

bureaukrati. Evt. kan en relevant leder inviteres til et Bestyrelsesmøde 
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(Bej deltog sammen med de respektive TR) 

 

BEJ: Orienterer om stillinger i psykiatrien, hvor der er meget pleje. Der 

holdes et møde den 12.3 med Charlotte Josefsen, psykiatridirektør. Fra 

DFys deltager Bej og TR Lena Uekerman. Der vedhæftes et stillingsopslag.  

 

BEJ: Der er færre norske studerende lige nu. Det skyldes en problematik 

hvor de norske nyuddannede fysioterapeuter bliver mødt med et krav om et 

års turnus, hvis de ønsker at arbejde som fysioterapeut i Norge. 

Ann-Louise: Esbjerg skolen har nu kun ganske få norske studerende. 

 

Dato for dialogmøde og regions konference er den 12-13.november 

(fredag+lørdag). Der stilles spørgsmålstegn ved at det er en lørdag. 

 

 

Andre orienteringspunkter 

Ann-Louise: Opmærksomhed på ligestilling i pensions forhold. Tidl. 

Lovgivning fra før 1998 – der havde kvinder mindre i pensions opsparing 

idet, deres forventede levealder er længere end deres mandlige kollegaer.  

https://www.lpb.dk/Hjaelp-og-Raadgivning/Nyheder/Nyheder-2020/Klage-til-

Ligebehandlingsnaevnet  

Nuværende kan der ikke gøres noget ved denne problematik, og det er ikke 

et stort problem i PKA. Der er generalforsamling den 28.04 i PKA. Artiklen i 

Politiken kan godt få delegerede til at stille spørgsmål. BEJ sender bilags- 

materiale, som der er sendt til delegerede i PKA. 

 

6. Punkter til kommende møder, herunder evt. gæster 

Næste møde er aftalt til torsdag den 20. maj, kl. 13-17.30 v. Kokholm. 

Forslag om gæster:  

- Organisationskonsulent fra Dansk Social- rådgiverforening 

- Deltagelse fra en af ”senfølge klinikkerne” 

- Louise: Evt. deltagelse af politikere ift. kommunal valg. Evt. 

information ift. fri adgang til fysioterapi. Der pågår projekt i 

Københavns Kommune 

Helene: Evt. orientere omkring deltagelse i styregruppemøde v. Lysningen i 

Odense. 

Gæster 
7. Eventuelt 

https://www.lpb.dk/Hjaelp-og-Raadgivning/Nyheder/Nyheder-2020/Klage-til-Ligebehandlingsnaevnet
https://www.lpb.dk/Hjaelp-og-Raadgivning/Nyheder/Nyheder-2020/Klage-til-Ligebehandlingsnaevnet
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Niels: Orienterer om at der skal være møde med HR-afdelingen på OUH ift. 

hvorledes TR strukturen fremover skal være ift. den nye arbejds- 

organisering pr. 01.06.21. FTR Kirsten Thoke og Bej deltager i mødet den 

17.3. 

 

 

 


