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      15.3.16/BT/Bej 

Regionsbestyrelsesmøde, Region Syddanmark 
Referat fra tirsdag den 1. marts 2016, kl. 13-17:30 

 
Mødet blev afholdt på Kokholm 3, mødelokale M 5, Bramdrupdam ved Kolding 
 

Kl. 16-17.30 

Her deltog praksiskonsulenterne Flemming Pedersen og Victor Ladegourdie med oplæg om deres 

væsentlige arbejde i regionen. 

Deltagere: Morten Topholm, Jasper Juhl Holm, Lau Rosborg, Belinda Toft, Rikke Kruse, Helle 
Bruun, Lis Jensen, Kristian Birk, Brian Errebo-Jensen, Janus Pill Christensen (fra Danske 
Fysioterapeuters sekretariat).  

Afbud: Helene Benfeldt, Thomas Bertelsen, Emil Carlsen 

Bestyrelsen er opmærksom på, at vi ved afbud mere end to på hinanden følgende gange skal 
indkalde suppleanten (ifølge forretningsordenen). 

Dagsorden 

0. Valg af referent 

Belinda Toft er referent. 

 

1. Referat fra den 20.1.2016 godkendes og underskrives. 

    Herunder opfølgning på punkter fra sidste møde. 

     

Iværksætterpris for region Syddanmark går til Varde Fysioterapi og uddeles på fagstafetten i 

Grindsted den 2.3.16. Samtidig bliver de regionens kandidat til den landdækkende udvælgelse i 

Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse til april. 

 

Brian har forhørt sig rundt blandt forskellige nøglepersoner ift. Region Syddanmark spareplan og 

skriver et høringssvar. Dette vil blive sendt rundt til bestyrelsesmedlemmerne for evt. 

bemærkninger inden det sendes til regionen. 

 

2. Dagsorden godkendt 

 

3. Sager til beslutning 

          

3.1 Opfølgning på dialogmøde for ansatte og lejere den 9/2 i Fredericia 
Idrætscenter 
To ens processer er nu afholdt for henholdsvis ansatte/lejere samt klinikejere 
(30.9.15). Det drøftes hvad vi fremadrettet skal gøre med den viden, vi har 
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indsamlet på møderne. Lau og Brian har deltaget på begge møde, Morten på 
mødet for lejere og Belinda for klinikejere.  
Der var ikke så bred en repræsentation ved mødet for lejere/ansatte, som ved 
mødet for klinikejere. Det drøftes hvorvidt informationsniveauet var højt nok. Der 
blev indbudt pr. mail til lejere samt klinikkerne, og annonceret på FB, fysio.dk og 
Fysioterapeuten. Det diskuteres om vi skulle have haft ringet rundt til 
lejere/ansatte (ca. 400 medl.), ligesom vi gjorde med ejerne. Men styregruppen 
vurderede, at det ville blive for omfattende. Der blev sendt invitationer ud i tre 
omgange. Hvad kan vi gøre for at motivere lejernes engagement i fagforeningen? 
Vi er opmærksomme på, at vi står overfor en udfordring i forhold til hvorvidt der 
bør ske en adskillelse af ejere/ansatte i foreningen. Flere konstruktive forslag blev 
drøftet ift. hvor fokus bør være i den sammenhæng. 
 
Hvad vil vi nu gøre med den indsamlede viden: 
Vi laver en sammenskrivning af de to møder (Lau påtager sig den opgave) for at 
fastholde de udsagn, vi har fået, som vi giver videre til HB. Der har været fokus 
på processen her i vores region fra HB´s side. Vi har fået nogle erfaringer, som 
kan danne grundlag for debatten der uden tvivl vil blive aktuelt de næste par år, 
for hvordan ejere/lejere og ansatte skal organiseres. Vi har med møderne ønsket 
at sende et signal til medlemmerne, at vi som fagforening forventer at der indgåes 
ordentlige arbejdsvilkår/ansættelsesforhold. Kan vi rumme begge parter i en evt. 
overenskomst?  
 
Ejermødet har været på et HB-møde efterfølgende under evt. Vi skal være 
opmærksomme på at informationerne ikke bare ”dør” på et bord i sekretariatet. Vi 
har hermed vist, at vi har en interesse for alle medlemmer i praksis, som vi måske 
bør følge op på som et signal om, at vi ikke er berøringsangste ift. 
emnet/problematikken. 
De øvrige regioner har været nysgerrige på processen, og Ann Sofie Orth 
(sekretariatet) har været med som moderator. 
 
Der gives en tilbagemelding til medlemmerne på hjemmesiden om 
”sammenskrivet”. 

 

3.2 Fagfestival den 6.10.2016, kl. 14-20.  

Tilbagemelding fra planlægningsgruppen v. Lis, Rikke og Lau.    
Der er møde med selskaberne d. 29/3, og der er indgået aftaler med Jacob 
Birkler og en psykolog fra Århus. Selskaberne melder tilbage med emner til oplæg 
på festivalen senest d. 30/4. Planlægningsgruppen kan herudfra sammensætte et 
program for hvordan eftermiddagen kommer til at se ud. Flere selskaber har 
meldt interesseret ind siden sidste møde, så der er bred opbakning. 
Besluttet at der sendes/ annonceres en teaser til medlemmerne. 
Fredericia Idrætscenter er booket til dagen. 
Planlægningsgruppen fremlægger en rammeplan til godkendelse i bestyrelsen på 
RB-mødet den 27. april. 

 
3.3 Strategiplan 2016 

Orientering v/Janus:  
Flere fysioterapeuter i hverdagsrehabilitering. Der er afholdt regionale 
dialogmøder. Der viser sig angiveligt at være god interesse for disse jobs blandt 
fysioterapeuter. Præmissen for projektet viser sig måske derfor ikke helt at holde 
stik, hvorfor det kan diskuteres hvorvidt projektet har sin relevans. Lis 
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kommenterer, at hun ikke kan give medhold på dette synspunkt. Hun sidder i 
ansættelsesudvalget i Haderslev kommune, og her er det stadig noget tyndt med 
ansøgninger fra fysioterapeuter til disse jobs i rehabiliteringen. Der har været en 
markant overvægt af ansøgninger fra ergoterapeuter. Stillingerne er 
tilsyneladende ikke attraktive nok rent fagligt for fysioterapeuter. Det er 
interessant om medlemmerne blot tager disse jobs, fordi der ikke er andet at 
finde. Der er i den nye bekendtgørelse og i de nye studieordninger, som 
fysioterapeutuddannelserne skal til at implementere i 2016/17, nye krav om at 
uddannelserne i højere grad har fokus på det tværprofessionelle samarbejde, og 
at de studerende får erfaringer med det. 
 
Der er tilsyneladende meget stor forskel fra kommune til kommune på hvad disse 
stillinger indeholder og kræver af fysioterapeuter. Generelt ses en 
ledelsesmæssig øget bevågenhed herpå, men også udfordringen ved disse 
stillinger; at det bliver for meget pleje og for lidt rehabilitering. Dette må forventes 
at have en positiv indvirkning på at rehabilitering bliver så tværfaglig bred som 
overhovedet mulig. Der sker en del på området aktuelt. Man er langt fra i mål ift. 
strategien endnu. 
 
Fysioterapeuter i lægepraksis: 
Brian har haft møde med Jørgen Skadborg, PLO-formand i Region Syddanmark. 
Ved PLO er der ikke udtalt positiv stemning ift. fysioterapeuter i lægepraksis. 
Strategiområdet skal ses i et længere perspektiv. Pt. er der ikke momentum i 
Region Syddanmark 
 
Tiltag på folkeskoleområdet: 
Tina Lambrecht var i medierne omkring motorisk usikre børn, samt 
problematikkerne omkring tid med Ipads/ tablets. Det er en markant stigning i 
børn og unge, som har behov for behandling pga. nakkesymptomer. 
En netop publiceret svensk undersøgelse (Bunkeflo) har fulgt to klasser gennem 
9 år, hvor den ene klasse har fået mere motorisk træning  denne klasse var 
bl.a. mere uddannelsesparate! Endnu et bevis på at indsatsen virker. 
Danske Fysioterapeuter har dialog med Danmarks Lærerforening om 
fysioterapeuter i folkeskolen. 
 

Tilbagemelding vedr. møder i udvalgte kommuner: 

Kolding Kommune (16.2): Brian og Belinda har haft møde med leder 
af sundhedscentret Helle Mousing og fysioterapeut Heidi Olsen. De 
har lavet et projekt på en 0-klasse, hvor de trækker motorisk 
udfordrede børn ud i et særligt tilpasset træningstiltag. Projektet 
viste sig at have en signifikant effekt på børnenes motoriske evner 
på blot ti ganges træning. 
 
Odense Kommune (8.3): Brian har sammen med to 
tillidsrepræsentanter haft møde med rådkvinde Susanne Crawley. 
Ifb. med dialogen var der først kontakt til fysioterapeuter og ledere i 
kommunen omkring indsatsen i indskolingsforløbet, derefter 
politikerne. 
 
Tønder: Lis har haft kontakt til Karen Sørensen, fysioterapeutisk 
leder, og fik et indblik i hvad kommunen gør for gruppen af børn 
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med motoriske vanskeligheder. De har kun GOP til at tilgodese 
disse børn. Derudover vurderinger af PPR, VF-træning af børn og 
terapeut i en specialbørnehave. Kommunen har to børneterapeuter, 
og vil gerne trække mere fysioterapi ind i kommunens tilbud til børn. 
Fysioterapeut Anne Mette Dalgaard er blevet sundhedschef i 
Tønder Kommune. 
 
Vejle: Tværfagligt center for børn og unge er en mulighed for at tage 
en dialog omkring kommunens tilgang til emnet. 

 

3.4 Regionskonference og Folkemøde, juni 2016 (oplæg ved Janus og Brian) 
Planlægningen af indholdet på dagene er i gang. I år fokuserer 1. dagen på arbejdet i 

regionsbestyrelserne. Alle bestyrelsesmedlemmer deltager på nær Emil.  

3.5 Repræsentantskabsmøde 2016 (den 4-5.11); herunder valg til 
repræsentantskabet og mødeaktivitet.  

Janus sender udsendes snarest materiale vedr. procedure for opstilling og valg. I 

Region Syddanmark har vi fortsat 7 repræsentanter. Opstillingsfrist er 15. maj. Der er 

mulighed for at præsentere sig med et valgoplæg på fysio.dk. Brian sender 

opstillingsliste til Danske Fysioterapeuter efter RB-mødet den 27.4.16. 

Frist for indsendelse af forslag til mødet 1. sept. Dagsordenen udsendes primo 

oktober. 

Tina Lambrecht og Jette Frederiksen deltager efter aftale v. RB-mødet d. 1/9 i en 

dialog om repræsentantskabsmødet. 

3.6 Regnskab 2016 (foreløbigt) 
Gennemgang af regnskab for 2015. Vi kom ud af 2015 med et overskud på ca. 

11.000 kr. Dette beløb samt tidligere overskud overføres til 2016, bl.a. til finansiering 

af fagfestival. 

 

4. Sager til drøftelse 

 
4.1 Møderunde med politikere og embedsmænd i region og kommuner 

16.2, møde med Frank Ingemann, afdelingschef i Praksisafdelingen, Region Syddanmark. Mødet 

omhandlede de planlagte regionale spareforslag: tilskud til bassinleje og bortfald af rammeaftale. 

Desuden drøftelse af § 2-aftale for GLAD (knæarthrose).  Brian, Lau og Tine H. Madsen 

(koordinerende SU-medlem) deltog i mødet. 

22.2, Brian har haft møde med PLO regionsformand Jørgen Skadborg. Der blev bl.a. drøftet 
vederlagsfri fysioterapi (lægernes rolle), GLA:D og fysioterapeuter i lægepraksis. 
 
29.2, dialogmøde i Middelfart Kommune ml. praktiserende fysioterapeuter og 
Sundhedsforvaltningen omhandlende samarbejdet. Et udmærket møde hvor der blev tænkt fremad 
omkring fremtidige samarbejdsmuligheder. Medlemmerne gik positivt fra mødet. Brian deltog i 
mødet. 
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5. Sager til orientering  

5.1 Orientering fra formanden 
- Nyt fra HB 
- Nyt fra regionsformandsmøder 

 

Vedhæftet dagsordenen er Bej´s mødekalender for februar og marts måned. 

 

      Øvrig orientering 

Orientering fra deltagelse i møder/ konferencer 
    

6. Nyt til hjemmesiden 

Dialogmøder for praksis, fagfestival, strategiplan. 

 

7. Punkter til kommende møder, herunder evt. gæster: 

- Invitere Dorthe Kryger, adm. Direktør Sygehus Lillebælt 

- Evt. lønkompensation til studiemedl.?  

- Organisering af klinikejere og ansatte/indlejere. Kan vi rumme alle parter i familien? 

- Videre drøftelse af GLAD i forlængelse af Flemming Pedersens oplæg 

  

 

8. Eventuelt 

 

Intet. 

 

 

 

 

 

 

 

 


