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Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark                    

      

              13.11.2014/LR/Bej 

 

Referat fra regionsbestyrelsesmøde fredag den 7.11, kl. 9-12 

Mødet blev afholdt ved Kursuscenter Byggecentrum (”Huset”), Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart. 
 
Deltagere: 
Rikke Kruse, Lis Jensen, Esther Skovhus, Peter Kromann, Morten Topholm, Belinda Toft, Jasper 
Juhl Holm, Helle Bruun, Brian Errebo-Jensen, Lau Rosborg 
 
Afbud:  
Thomas Bertelsen, Helene Benfeldt. 
 

Dagsorden med fed skrift 

O. Valg af referent 

Lau er referent. 

 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra den 18.9.2014 
- herunder opfølgning på punkter fra sidste møde. 

Referat godkendt med en enkelt indsigelse fra Ester Skovhus.  
- Brian har snakket med Esben Riis om et medlemsmøde den 13/1-2015 vedr. 
forsikringsselskabernes indflydelse hos praktiserende fysioterapeuter (med og uden 
overenskomst). Morten oplyser at psykologerne er i samme problemstilling (artikelserie i 
Politiken eller Jyllandsposten).  
- SVS Esbjerg tager fagstafetten, Rikke kommer med oplæg på næste møde.  
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt. 

3.1 Innovation og iværksætterprisen 2015.  

Deadline rykket til 20/11. Der er endnu ikke modtaget forslag i Region Syddanmark. For at 
gøre opmærksom på prisen bliver der lavet indslag på sociale medier. Alle må gerne brede 
budskabet i deres netværk. 

3.2 Generalforsamling 2015 

Generalforsamling skal holdes hvert andet år (ulige). Der er enighed om, at vi laver et 
arrangement som trækker mange medlemmer, dvs. med foredragsholdere. Mulighed B.S 
Christiansen: ”Hvordan er man mentor/ motivator for en forandring”, alternativ Ulrik Vilbæk. 
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Andet emne, samme aften, kunne være embedsmænd fra sundhedsstyrelsen omkring 
”folkesundhed og barrierer for fysisk aktivitet”. Vi laver rammeplan på næste møde, forslag kl. 
17-21.30, mulige steder Fredericia eller Bramdrupdamhallerne. Evt. yderligere forslag på 
næste møde 
Vores beretning kommer til at læne sig op af årsberetning til repræsentantskabet i forhold til 
udformning. Det er et forsøg på, at gøre den indbydende og læsbar.   

3.3 Evaluering af regional Fagfestival 
Foredragsholdere roste aftenen meget. 
Generelt må det betragtes som en succes, der var meget stor tilfredshed med det faglige 
indhold og meget stor ros til arrangementsgruppen. Det var en lettelse for 
arrangementsgruppen, at de havde været meget tidlig ude med booking af foredragsholdere.. 

Medlemmer havde oplyst, at det var svært at melde sig til (finde tilmeldingen på nettet). Der var 
problemer med gruppetilmeldinger, skal gøres bedre næste gang. Kaffe lå for sent. Der skal 
være lidt kaffe og vand ved arrangementets start, da mange kommer direkte fra arbejde. 
Arrangementet var svært at finde på hjemmesiden,  fysio.dk.  

3.4 Budget 2015-16 
Rammebudget for 2014 udleveret for at anskueliggøre, hvad vil skal have fokus på.  Bl.a. viser 
det, at vi har fået 150.000 kr. overført fra 2013, som er øremærket til Fagfestival. Selvom vi i 
2015 får ca. 40.000 kr. mindre i tilskud, ser det ud til at vi får pengene til at række - hvis vi laver 
en overførsel fra 2014. Der er enighed om, at RB deltager på folkemødet om fredagen, dette 
fra RB’s budget.  
Det besluttes, at der i 2015 prioriteres at:  
-RB deltager i Danske Fysioterapeuters Fagkongres  
-deltager en ekstra dag på Folkemødet i forbindelse med regionskonferencen 
-bruger ressourcer på en regional fagfestival i efteråret 2015  
-fravælger at holde regionsseminar i 2015 

Der bliver på næste møde fremlagt et budget som indeholder disse prioriteter. 

3.5 Hvad vil vi prioritere i 2015 og 2016? 

Hvorfor gør vi det? 
Vi gør det for at vise medlemmer at vi er her, både som fag-forening og fagpolitisk forening.  
Vi vil gerne fortsætte emnespecifikke medlemsmøder, fagstafetten, en højprofileret 
generalforsamling og mini-fagfestivalen. DHL var et godt forsøg, men er nok ikke det vi skal 
bruge krudt på.  
Hvor er vi i medlemmernes verden? Er vi for usynlige? Har vi for mange medlemmer, som går 
med skyklapper? Som det mindste skal vores evne til at kommunikere nyheder ud opdateres. 
En helt ny hjemmeside vil give nogle nye muligheder ift. at ramme medlemmerne målrettet. 
Derudover satse mere på facebook og nyhedsbreve. 

4.1 Møderunde med politikere og embedsmænd i region og kommuner. 
Besøge Preben Holmberg (ny sundhedsudvalgsformand) i Haderslev Kommune, derudover må 
vi konkludere at der kommer ny HB, der kommer folketingsvalg, det vil være relevant at vente 
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med strategien. Centralt (regionsformændene) arbejdes der på at lave et forårs- og 
efterårsemne. 

Det kunne være en god ide at besøge Svendborg og høre om deres projekt. 

4.2 Den nye praksisplan. Oplæg v. Lau 
Udgår og kommer på møde 1/12. 

 

4.3 Skal vi fortsætte med nuværende mødefrekvens 
Frekvens er passende, der laves mødeoversigt til beslutning d.1/12. 

 

5.1 Sager til orientering 
Der arrangeres møde med ridefysioterapeuterne d. 18/11-2014.  
Brian og Kristian Birk deltager. 
Netværksmøde omkring psykiatri 20/11-2014. 

- HB været meget koncentreret omkring forberedelse af repræsentantskabsmødet.  
- Der er politisk fokus på og momentum for hverdagsrehabilitering og rehabilitering generelt. 
Vigtigt at udnytte dette. 
- Bej har været til møde ml. bestyrelsen og uddannelsesudvalgene på UC Lillebælt. Tema 
omkring tværfaglighed, UCL regner med, at i 2022 skal 1/3 (40) af alle undervisere have en 
Ph.D. Optag af studerende blev ikke drøftet.  
 

6. Nyt til hjemmeside 

Planlægger generalforsamling 
Godt møde med formand for Danske Handikaporganisationer, Thorkild Olesen 
Mini-fagfestivalen er evalueret, og der var meget stor tilfredshed. 

7. Punkter til kommende møde den 1.12 
-Generalforsamling 2015, herunder beretning og valg 
-Medlemsmøder i foråret 2015 
-Ledighedstal og arbejdsmarkedsindsats 
-Minifagfestival 2015, hvordan strukturerer vi arr., bl.a. de faglige selskabers rolle 
-Opfølgning på repræsentantskabsmødet 
-Praksisplan v. Lau 
-Budget 2015, herunder regnskab for fagfestival 2014 

  
Bemærk at næste møde, den 1.12, afholdes i Odense, Lumbyvej 11, kl. 13-16.45. 

8. Eventuelt 

Intet. 
 


