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Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark                   
 
           10.1.2018/LJ/Bej 
 

Referat 
 
 

Regionsbestyrelsesmøde tirsdag den 12.12.2017, kl. 13-17.30 
  
Mødet afholdt v. Kokholm 3, M4, Bramdrupdam, 6000 Kolding 
Deltagere: Morten Topholm, Jasper Juhl Holm, Helene Benfeldt, Lau Rosborg, Peter Kromann, 
Rikke Kruse, Helle Bruun, Lis Jensen, Kristian Birk, Thomas Bertelsen, John Stenner Rasmusen, 
Brian Errebo-Jensen 
  
Dagsorden 
O. Valg af referent 
Lis er referent 
  
1. Underskrift af referat fra den 10. november 2017. 
    Herunder opfølgning på punkter fra sidste møde 
    Der har været en enkelt indsigelse til referatet: Rikke Kruse deltog ikke i mødet. 
  
2. Godkendelse af dagsorden 
  
3. Sager til beslutning 

          
3.1 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 25.11.17 
                       
Indstilling: at RB evaluerer sin deltagelse i repræsentantskabsmødet og indtryk fra mødet – under 
hensyntagen til de fire RB-medlemmer som ikke deltog.  
 
Generelt godt indtryk af dagen - det forløb i fred og fordragelighed . God tone, god ordstyrer. Dog 
lidt hurtig til at skære i tiden for indlæggene.    
Arbejdsmarkedsmodellen:  
Udtalelser fra regionsbestyrelsen i forbindelse med evalueringen:  
Der kan gisnes om hvordan nogle arbejdsgivere reagerer herefter. Det bliver spændende om de vil 
indgå minimumskontrakterne, eller om der bliver handlet udenom foreningen, bl.a. via udmeldelser. 
Det var lidt overraskende at der ikke var mere modstand til aftalen end der var, for der havde været 
en masse skarpe udtalelser inden mødet.  
Det bliver spændende at se hvordan modellen bliver modtaget, og det vil vise sig om lønningerne 
kan holdes. Modellen skal have en chance, men det er sandsynligvis ikke nok, men der er enighed 
om at vi forsøger med denne model, og det er vi godt tilfreds med .  

 
Der bliver holdt medlemsmøder i regionerne - her i regionen er mødet den 1. februar, kl. 17-20 ved 
Kokholm, hvor der skal opstartes sektionsdannelser 

 

Ingen bemærkninger til behandlingen af de to andre punkter på rep.mødet.  
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3.2 Medlemsmøder 2017-18 
Under planlægning:  

-          Opfølgning på netværksmøde om beskæftigelsesindsatsen. Det første møde 

blev afholdt i november 2016. Rikke er tovholder på et nyt møde. 
Rikke har forsøgt at få en af de terapeuter fra området, som sidder på området - hun har 
kvalificeret flere emner til mødet.  
Rikke og Brian finder en dato og planlægger videre (mødet afholdes den 28.2, kl. 17-20 ved 
Kokholm. Annonceres i Fysioterapeuten nr. 1 og på fysio.dk – Red.) 

 
-          Opfølgning på netværksmøde om hverdagsrehabilitering. Det første møde blev  

afholdt i efteråret 2015. Helle er tovholder på et nyt møde.  
Helle mangler lidt hjælp til at finde de personer som sidder i netværket. Brian assisterer.  

 
-          To møder om ”Ernæringens  betydning ift. træning v. Maria Lyhne Buch.” 

Den 1.3, kl. 17-20.30 v. UC Lillebælt, Niels Bohrs Alle i Odense (Referat: mødet 

er flyttet fra d. 18/1)  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.  

Helle og Brian er tovholdere. (Maria Lyhne Buch er blevet forhindret. I stedet er der lavet aftale 
med fysioterapeut Kasper Ussing om foredrag de to datoer – Red.). Desuden indledende 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 
 

 
-          Medlemsmøde i Odense om emnet ”Commotio”. Helene er tovholder for dette 

møde. 
Det kan fint holdes i foråret.  Helene har en foredragsholder i tankerne - en neuropsykolog.  
  
                      Desuden har der været to henvendelser om medlemsmøder/ fagstafetter: 

-          Fysioterapeut Kasper Ussing om "Kognitiv Funktionel terapi" (CFT). 
-          SANO i Middelfart vedr. præsentation af arbejdsfelt og rammer for 

rehabiliteringen af gigtpatienterne.  
 

Morten forsøger at få kontakt til nogle rheumatologer fra OUH, som er interesserede i at opbygge 
et samarbejde med fysioterapeuter. 

 

 
3.3 Budget 2018 
                      Indstilling: at rammebudget 2018 drøftes og budgetforslag vedtages 
 
Hovedbestyrelsen har besluttet at man kan overføre op til 50% af et års tilskud til året efter, så der 
kan budgetteres/ planlægges over flere år. 
Der bliver derfor ikke skåret i et evt. budgetteret overskud, og et evt. underskud afholder man selv 
året efter. Dog er der en bagatelgrænse som ikke modregnes. 
Som det estimerede budget ser ud lige nu, kommer vi ud af 2018 med et overskud på ca. 90.000 
kr., så der vil være plads til gode tilbud til medlemmerne i jubilæumsåret.  
  
                      Under dette punkt drøftes desuden forslag fra Jasper om, at RB deltager i 
konference den 20.2.2018 med David Nicholls, ”Fysioterapi i det 21. århundrede” 

 



3 
 

Brian mener ikke, hele RB kan deltage, idet vi allerede har budgetteret med deltagelse på 
fagkongres 2018, samt afholdelse af bestyrelsesseminar og julemiddag.  
 
Flere af bestyrelsen synes det relevant at sende 1 eller 2 afsted på denne konference og give et 
fyldigt referat til resten af bestyrelsen.  
Et andet forslag er at vi giver et antal tilskud på ex. 500 kr. til nogle medlemmer som deltager fra 
forskellige områder / sektorer.  
Flere synes det for lidt i tilskud, men ideen med tilskud er meget god. 
 
RB blev enige om flg.: at Jasper kan deltage med udgifter til deltagergebyr og off. transport betalt 
af regionsbestyrelsens budget. Efterfølgende refereres der til regionsbestyrelsen om indtryk og 
inspiration fra konferencen. 
 
Hvis der fremover er andre som søger tilskud til lignende arrangementer skal det besluttes i hvert 
enkelt tilfælde, om der kan gives tilskud til dette eller ej.  
 
  
 4. Sager til drøftelse 
4.1 Møderunde med politikere og embedsmænd i region og kommuner, samt andre møder 
                      - Møderunde med Tina Lambrecht til OUH, Psykiatrien i Middelfart, SVS og Sygehus 
Sønderjylland, Sønderborg 
Mødet på OUH - hvor der var en flot planlagt dag, med rundvisning og samtale med ledelse og 
medarbejder 
Ligeså var besøget på psykiatrisk afd. i Middelfart en god oplevelse.  
 
Ved besøget på Esbjerg sygehus var det en anderledes oplevelse for leder og medarbejdere på 
sygehuset. Der var meget forskellige forventninger til besøget. Tina ville gerne have information 
om hvad der sker på sygehuset, men det var ikke det lederne og mellemlederne i Esbjerg havde 
forventet. Det vil Brian give videre til Tina, for at sikre at der er forventningsafstemt til evt. 
fremtidige besøg.   
Den 14.12 er der besøg ved Sygehus Sønderjylland, Sønderborg. 
 
                      - Lederkonference arr. af Dfys og ETF den 14.11 
                      - Arbejdsmiljøtiltag i regionalt sundhedskartelrregi 
                      - TR-netværksmøde den 29.11 
 
                      - Møde med Frank Ingemann den 5.12 vedr. udviklingstiltag 
Der blev drøftet forskellige muligheder om mulig opstart på flere §2 aftaler fx 
hoftearthrose og inkontinens  
Der er mere ræsonnement i at drøfte fysioterapeuter på lægeklinikker ud fra en kvalitetsdagsorden 
fremfor afhjælpning af lægemangel.  - Det skal være et kvalitetsløft at vi er tilstede på en 
lægeklinik.  
                      - ”Glad-Ryg” møde ml. interessenter den 6.12 v. Kristian og Lau  
- Mødet blev aflyst men afholdes d. 9/1-18 
Der er 9 klinikker udvalgt til at være testklinikker på et projekt fra SDU. Der er tp. som har fået 2 
dages kursus :  
Pt. stratificeres til forskellige øvelser og undervises i glad ryg - herefter 16x træning ( 8 uger)   
Der har været en del polemik omkring afviklingen af dette projekt - det er vigtigt, at der er klare 
linier omkring afvikling af dette projekt, så GLAD - konceptet ikke udvandes.  
Dette er et pilotprojekt - og ikke en færdig koncepttanke endnu.  
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Der er flere læger som har forvekslet dette projekt med at være et endegyldigt GLAD-tilbud. Det er 
der flere, der er meget utilfredse med, og det er et ømtåleligt emne for rygspecialet. Der er meget 
fokus på området / projektet fra flere sider lige nu.  
  
5. Sager til orientering  
  
Nyt fra HB og regionsformandsmøder  
 
Formandsvalg:  
Der er pt. 1 modkandidat til den nuværende formand. Frist for indmelding af kandidatur til 
formandsvalget er d. 01-01-18.  
 
HB vedtaget nogle retningslinier for sekretariatets rolle under valgkampen.  
Der er planlagt valgmøder i regionerne på nuværende tidspunkt - der er valgmøde her i regionen 
tirsdag d. 23-01-2018, kl. 17-18.30 ved Fredericia Idrætscenter 
 
Brian orienterer om, at den nye MSI undersøgelse er kommet og den bliver behandlet ved et 
senere møde.  
 
Der er blevet lavet et nyt ervhvervs- og vækstpanel i Danske Fysioterapeuter, som har igangsat et 
projekt for at afdække hvilke udviklings- og vækstområder, der er indenfor vores fag.  
Der laves et arbejde for at medlemmer som vil iværksætte kan søge hjælp, og få forskellige former 
for sparring i vedr. vækst og iværksætteri.  
 
Der er via Finansloven afsat 60 mill. kr. i 2018 og 50 mill. i årene fremover til et projekt omkring 
ventetid på genoptræning. Der skal være frit valg efter 7 dages ventetid. Der vil blive en del fokus i 
forbindelse med udarbejdelse af retningslinier på dette område. Det er et gennembrud ift. begrebet 
”pengene følger patienten”, og det bliver en stor opgave at få den rette retorik ift. de forskellige 
sektorer. Der er fokus på, at der kan være spekulationer fra forskellige sektorer 
Falck/praktiserende/kommunerne /andre private aktører, i forhold til at byde ind på opgaven. 
Myndighedsansvaret ligger stadig hos kommunerne, så der vil være et større pres på 
kommunerne.  
 
HB besluttede at puljen til støtte til kurser og konferencer i Dfys uddeles således:  
Man kan som ledig søge tilskud på 1000 kr. til kurser 1x årligt og til konferencer på 500 kr. pr. 
gang.  Puljen er på 100.000 kr. og reglerne evalueres efter et år.  
 
Regionsformændene fremlagde ved sidste HB, hvorledes man arbejder med medlemsinddragelse i 
de 5 regioner.  
- det var tænkt som vidensdeling af de erfaringer, man gør sig i regionerne. 
 
Vi får desuden MSI undersøgelsen og en central og en regional stakeholderanalyse, som vil være 
nogle gode arbejdsredskaber for vores fremtidige arbejde.  
For at udvikle vores bestyrelsesarbejde og få flere gode ideer til medlemsinddragelse kan vi som 
bestyrelse tage en debat om hvordan vi får flere involveret.  
Hvert bestyrelsesmedlem kan fx. medbringe to ideer med til næste møde. Mere herom forud for 
mødet den 29.1.2018 
 
Når der fremover skal laves tiltag ift. Hovedbestyrelsens strategiplaner, så vil der følge penge med 
ud til regionerne centralt fra.  
 
Der skal sættes fokus på besøg i de nye kommuner og i regionsrådet for at få gjort opmærksom på 
os selv og få lært de nyvalgte politikere at kende på de fremstående pladser.   
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På regionsområdet er der vedtaget nye delingsbestemmelserne på praksisområdet. Reg. 
Syddanmark har sendt nogle signaler om, at det er et tungt administrativt område, og vil gerne 
revidere delingsbestemmelser og vil opsige de gamle aftaler.  Der har været tvivl om de har haft 
hjemmel til at opsige disse aftaler. Der er nu landet nogle gode nye delingsbestemmelser og 
lykkedes at opretholde nogle af de gamle og velfungerende retningslinier. Det har været et godt 
forløb med et tæt og godt samarbejde mellem praksisafdelingen og SU-medlemmer, og det har 
været et positivt forløb, og en god aftale der er kommet ud af det. Fantastisk godt arbejde fra SU-
medlemmerne - kæmpe stor ros til dem for arbejdet. Alle klinikker som er omfattet af tidligere aftale 
om delingsbestemmelser har tilsluttet sig de nye bestemmelser. Det har været givtigt, at lave dette 
til en håndholdt og ihærdig indsats for at få de involverede klinikker til at tilslutte sig en god aftale. 
    
  
6. Punkter til kommende møder, herunder evt. gæster  
  

- Politiske møder 
 

- 29/01-18  
Beskæftigelsesområdet: invitere en jobcenterchef eller direktør fra området.   

 
- Medlemsinvolvering: find 2 emner hver til nye tiltag / tilbud  

 
7. Nyt til hjemmesiden 
 
Medlemsinddragelse / medlemsinvolvering 
 
Gæsteinvitationer fra jobcenterområdet + medlemsmøder i uge 9 omkring 
arbejdsmarkedsområdet.  
  
8. Eventuelt 
 
Helene Benfeldt:  
Har haft kontakt med et medlem I Odense som arbejder på institution for fysisk/psykisk 
handikappede. Hun kunne godt tænke sig at komme i kontakt med de mobile fysioterapeuter for at 
søge sparring/ samarbejde på området. Denne borgergruppe er tit i kontakt med begge slags 
fysioterapeuter, og hun oplever at der er for lidt samarbejde mellem disse to grupper.   
Lau følger op på denne kontakt. 
 
Der er kommet en ekstrabevilling på 21 mill. kr. til ældre-handikap området i Odense Kommune til 
50 flere medarbejdere. Beløbet anvendes bl.a. til ansættelse af 3 nye fysioterapeuter og 7 
ergoterapeuter. Der blev afholdt et åbent hus arrangement, hvor ansøgere kunne komme og høre 
om de nye stillinger. Der var mange besøgende og det blev til 118 ansøgninger til 
terapeutstillingerne. Der var rigtig mange dimittender på besøg.  
 
Der rører sig en del i psykiatrien i Svendborg og Vejle. Der er fx blevet ansat en fittnessinstruktør i 
Svendborg til fysisk aktivitet af patienterne - det bliver der fulgt op på, for at få den stedlige 
ledelse i tale om hvilke overvejelser, de har gjort sig i forhold til dette tiltag.   

 


