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Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark                    

      

               

Referat 

 

Regionsbestyrelsesmøde mandag den 23.1.2023, kl. 9-16 

(i forlængelse af mødet er der dimittendopkald til afgangsholdene fra juni 2022) 

Mødet holdes ved Kokholm 3.a, lokale M4, Bramdrupdam, 6000 Kolding. 
 
Deltagere: Lis Jensen, Helene Benfeldt, Rikke Kruse, Helle Bruun, Louise Beck, Lau Rosborg,  , 
Ann Louise Lunddahl, Rune Myrup Andersen, Brian Errebo-Jensen. 
Afbud Thomas Bertelsen. 
 
 
Dagens gæst kl. 11-11.45 
Dagens gæst til mødet er PR konsulent Kasper Tingkær, Danske Fysioterapeuters sekretariat. 

Kasper vil give en status på sundhedsområdet i regeringsgrundlaget. Desuden et bud på de 

regionale og kommunale perspektiver og udfordringer på sundhed. Efterfølgende spørgsmål og 

diskussion (OBS. virtuel deltagelse). 

 

Dagsorden 

O. Valg af referent 

Helle er referent  

 

1. Underskrift af referat fra RB-mødet den 6.12.2022 

    Herunder opfølgning på punkter fra sidste møde.  

     

Opsamling ift. mødet med Charlotte Josefsen.  

Vigtigt at vi som fysioterapeuter agerer efter de kompetencer vi har. 

Arbejde i psykiatrien, - der vil være fokus på dette på nogle af medlemsarrangementerne i 2023. 

Budgetopfølgning - Danske fysioterapeuter har ikke det endelige budget på plads, så derfor er 

budgettet for region Syd ikke endeligt på plads. Rammebudgettet foreligger og der fortsættes ift. 

dette. Budgetorientering tages op på marts mødet. 

Ift. medlemsarrangementerne beregnes der et øget udgift på ca. 7-8 procent ift. prisstigninger 

generelt, forplejning etc. 

Opfølgning: Der vil blive oprettet en mailgruppe med bestyrelsens medlemmer.  
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2. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden godkendes. 

 

3. Sager til beslutning 

          

3.1 Generalforsamling i region Syddanmark 

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 26. april med start kl. 16.30-20 v. Fredericia 

Idrætscenter. Rammeprogram vedhæftet for afvikling af generalforsamling og uddeling af 

jubilæumsnåle. Programmet uddybes på mødet. 

RB mødes klokken 15. 

 

 

Der indgået aftale med en freelance journalist som skriver den skriftlige beretning. RB får senere 

udkast til beretning tilsendt for hurtig kommentering. 

Vi har en kort runde med input til den skriftlige beretning. 

Input 

Dimittender, arbejde i psykiatrien, møder med det politiske niveau, møder med embedsfolk, 

faglighed og opgaveglidning, praksissektoren. Deltagelse i folkemødet, næstformand. 

 

Der er 12 medlemmer i bestyrelsen – 8 valgt på generalforsamling, 1 valgt blandt SU 

medlemmerne, 2 valgt af og blandt TR, 1 regionsformand. Herudover 1 studerendes repræsentant. 

Overvej om du vil genopstille. Overvej om der er nogle som du kender, der har lyst til at opstille. 

 

Der er lavet aftale med en klassisk guitarist som kommer og spiller.  

 

Der laves slideshow, som kan køre i baggrunden ved ankomst (send gerne billeder til 

bej@fysio.dk)  

 

Der skal vælges 2 kritiske revisorer – (nyt at alle regioner skal dette, vedtaget på 

repræsentantskab) 

OBS om der er nogle medlemmer som evt. kan vælges/ har interesse. 

 

Alle deltagere tilmelder sig via kursus afdelingen (også RB medlemmer) 

Jubilæumstale og tale af en af jubilarerne. 

Dirigent Kasper Tingkjær – laver lille reportage omkring Jubilæumsmødet/ generalforsamling. 

Fotografen skal gerne komme til sidste halvdel af mødet, så der kan laves billeder af den nye 

bestyrelse og af festlighederne. 

 

 

 

 

 

3.2 RB-seminar den 10-11. oktober 2023 

RB har besluttet at afholde et to-dags seminar til afholdelse i oktober måned. 

mailto:bej@fysio.dk


3 
 

Planlægningsgruppen bestående af Ann Louise, Helene, Rikke og Brian har lavet et foreløbigt 

rammeprogram som præsenteres.  

 

Der udleveres rammeprogram.  

Foregår på Gl Brydegård, Helgenæs. 

 

Det besluttes at der arbejdes videre med de temaer beskrevet i rammeprogrammet.  

Arb. gruppen vender tilbage med et mere endeligt program 

 

 

3.3 Tiltag ift. dimittender 

Webinaret planlagt til afholdelse den 14.12.22 blev ikke afholdt pga. tekniske udfordringer. 

Kontingentnedsættelse for dimittender er gældende fra 1. januar 2023, så det er vigtigt at bruge 

dette momentum til øvrige tiltag overfor dimittender. 

 

Det vil under dette punkt blive informeret om ”Nål og skål arrangementer” for dimittender i Region 

Nord, Sjælland og Hovedstaden. Dvs. arrangementer hvor dimittender får overrakt emblem under 

festlige rammer med taler, bobler og kransekage. 

 

 

Hvordan kommer vi videre Ift tiltag her i regionen.  

Ved arbejdsmarkedsorienteringsbesøg på 7. semester - spørg mere direkte ind til hvilke ønsker 

der er ift at foreningen bliver nærværende for jer.  

Opsamling fra arb. markedsorientering: 

De studerende efterspørger faglighed.  

De vil gerne have at regionsbestyrelsen er mere nærværende gennem studietiden – især på 

skolerne.  

 

  

Ved ringerunde fremadrettet - Ringerunden deles op, .ift. det arbejdsmarkedsrettede, og ift. 

dimittend indsats. Sikre at alle har relevante støtte papirer. 

Brug spørgsmålene: 

 

Er du interesseret i at deltage i medlemsmøder der er målrettede dimittender og studerende på 7. 

semester? 

• hvilket indhold vil du i så fald prioritere at møde op til? 

Deltager du i medlemsmøder generelt? 

• hvilke af foreningens arrangementer foretrækker du at komme til? 

Hvordan kan vi blive den bedste fagforening for dig? 
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.  

Det aftales: 

Tre møder for studerende og dimittender (Esbjerg, Odense, Haderslev) med et fagligt og et 

fagpolitisk program, i foråret 2023. (Ann Louise booker – gerne på udd. institutionerne) 

 

Hvad rører sig, hvad er der mere ift. - efterspørger andre arbejdsområder, mere uddybende,  

I midtjylland har de afprøvet et webinar ift. hybridstillinger  

 

Ift. arbejdsmarkeds orientering, så sender kursus afdelingen mail til de enkelte studerende og – 

eksemplar af denne mail fremsender bej til arbejdsgruppen.  

 

Louise orienterer om at 3F har en ungdoms afdeling, kunne denne idé bruges her i Danske 

fysioterapeuter.  

 

Huske at orientere studielederne om at der er det her arrangement med dimittender. Så 

uddannelserne også er orienterede.  

 

Overvejelser om at involvere netværkskonsulent.  

 

 

 

 

Diskussionspunkt 

Møde med Stephanie Lose og Jane Kragelund, den 18. januar vedr. operationspukler, 
opgaveglidning og nærhospitaler. Line Willads Hansen (FTR på OUH), Rikke og Brian deltog i 
mødet. 
Tilbagemelding fra Rikke og Brian og efterfølgende diskussion. 
 

Jane Kragelund og Stephanie Lose fik udleveret hvidbogen omkring rehabilitering. 

Der var en god dialog med lydhørhed ift. hvad vi havde af tanker som forening ift. hvor står vi 

ligenu i sundhedsvæsenet, hvor regionerne virkelig er under pres. Temaerne var: 

- Operationspukler 

- Direkte adgang.(en trediedel af henvisningerne, bliver ikke hentet – råtal) 

- Psykiatri, arbejdsmiljø, hybridstillinger, karriereveje. Netværksmøderne på tværs af 

kommune/ region, hvor der sikres fagligt kendskab til hinanden blev meget anerkendt – 

enkelt men meningsfuldt. Der var stor anerkendelse for at tage ansvar. 

- Opgaveflytning/ opgaveglidning. Opmærksomhed på hvad som skete på OUH, og 

opmærksomhed på at der nu igen ansættes faglige ledere og det betyder en verden til 

forskel ift. faglighed, dynamikker og arbejdsglæde 

 

Danske regioner har skrevet til Danske fysioterapeuter ift. hvad kan man gøre ved borgere, som 

venter på evt. operation - især omhandlende borgere med muskuloskeletale lidelser. 

Stephanie Lose har skrevet kronik den 31.12 – der kigges ind i forandringer.  

 

 

5. Sager til orientering  
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5.1 Orientering fra formanden;  
 

- Lokalpolitisk interessevaretagelse jf. beslutning på repræsentantskabsmødet. 
Det kommer måske på som tema til regionskonference – regions hovedstaden havde dette 
på tidligere. 

- Ny struktur med decentralisering ved OUH Svendborg Sygehus – Bej og fælles TR Line har 
haft møde med chef sygeplejersken ift. når der skal ansættes nye fysioterapeuter. 
 

- Info om arbejdsmiljøudfordringer ved psykiatrien i Svendborg. 
- Webinar den 3.1.23 om ”Behandling for mennesker med kronisk sygdom uden for 

hospitaler” 
- 5.1.23 Møde med rådkvinde Susanne Crawley, Odense Kommune – ift. børneområdet, der 

har været et stort arbejdspres og besparelser. kapacitetstilpasning.  
- Vederlagsfri fysioterapi og overholdelse af den økonomiske ramme for ordningen, Jeanette 

Præstegaard har været til møde i KL. Der efterlyses bedre styringsredskaber. 
- OBS omkring den vederlagsfri ordning. Patienten har et frit valg, da den vederlagsfri 

ordning hører ind under sundhedsloven. Nuværende er der en stigning på 4,5 % pr år på 
antal patienter som kommer ind i ordningen. Udgiften pr. patient er ikke steget i region 
Syddanmark. 

- Nytårskure i Region Syddanmark og Odense Kommune. God tradition, tale af Stephanie 
Lose. 

 
Se i øvrigt mødekalender for regionsformanden på fysio.dk/ region Syddanmark 

 

5.2 Andre orienteringspunkter 

Louise – kravsindsamling i SALS. Har deltaget i møde omkring kravsindsamling og krav er 

fremsendt.  

Rikke – der har været udveksling af krav mellem SALS og arbejdsgiversektionen. Der har 

været det første indledende møde. Alle de specifikke ønsker til krav samles og de specifikke 

krav som der er flest af, vægtes højest. Forhandlingerne er begyndt. 

Ann- Louise – Kravsindsamling fra kliniske vejledere i privat praksis.Det er meget svært at 

gennemskue, hvad en klinisk underviser i praksis får. Der er nu indsamlet. Fraktionen for 

kliniske undervisere har lavet samarbejde med fraktionen af Praktiserende fysioterapeuter (PF) 

Jesper Ottosen, der er udarbejdet kompetence profi på en klinisk vejleder.  

Ann Louise følger op ift. evt. etablering af vikarbureau for fysioterapeuter. 

 

Louise  - ungdomsafdeling, inspiration fra 3F – overvejelser omkring det kunne være en tanke.  

 

Rune – afklaring ift. suppleanters deltagelse på repræsentantskabet.  

Info - OBS - Der kan udleveres halsedisser til RB medlemmer til udlevering til medlemmer/ 

samarbejdspartnere. 

 

   

6. Punkter til kommende møder, herunder evt. gæster 

Næste RB-møder er: 
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- onsdag den 15. marts, kl. 13-17.30  

- tirsdag den 30. maj, kl. 9-17. 

Gæster (virtuelt) til mødet den 15.3 er Sofie Tolstrup og Gurli Petersen fra Danske 

Fysioterapeuters sekretariat. De vil tale om projekt ”Faglighed i fysioterapi” (vedhæftet dagsorden). 

 

 

7. Eventuelt 

 

BEJ orienterer om at Sille Frydendahl er stoppet i sekretariatet. Karen Langvad stopper – 

afskedsreception den 25.01.2023. Der er nedsat et ansættelses udvalg ift. at få ansat ny direktør. 

Foreningen og sekretariatet er præget af forandring. Situationen kan være forventeligt når der 

arbejdes på flere fronter bla. 2012 grundlaget, DSFs rolle, praksis sektoren og nye pejlemærker 

som sætter strategien og skal prioriteres. Der er sat et stort tempo på. 

 

Netværks konsulenter – vigtigt at der hele tiden er fokus på hvad som deres opgave er. Vigtigt at 

der prioriteres, og at de kan arbejde for regionenerne.  

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 


