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Regionsbestyrelsesmøde, Region Syddanmark 
Referat fra onsdag den 20. januar 2016, kl. 13-17.30 

Deltagere: Morten Topholm, Jasper Juhl Holm (fra kl. 14), Helene Benfeldt, Lau Rosborg, Belinda 
Toft, Rikke Kruse, Helle Bruun, Lis Jensen, Kristian Birk, Thomas Bertelsen, Brian Errebo-Jensen 

Afbud: Janus Pill Christensen,  Emil Carlsen 

Dagsorden 

0. Valg af referent: 

Kristian Birk blev valgt som referent. 

1. Godkendelse referat 

Referat fra 7.12.15 godkendt. 

Opfølgning på referat: 

Medlemsmøde i Billund 9.3.16 ændret til 2.3.16 

Dialogmøde d. 29.2.16 i Middelfart vedr. uro omkring VF. Deltagere: Fysioterapeuter fra 

praksissektoren i Middelfart, Brian Errebo-Jensen og Mette Heidemann Social- og 

sundhedsdirektør i Middelfart Kommune.  

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Nyt. pkt. 4.1: Sparekatalog for Region Syddanmark 

Evt.: 

- Lau Rosborg: Info om møde med Odense Kommune 

- Helene Benfeldt:  Værdighedspolitik 

 

3. Sager til beslutning 

3.1 FORTROLIGT 

Innovations- og iværksætterprisen: 

Brian informerer om procedure for uddeling af prisen, han oplyser desuden af man blandt 

regionsformændene har diskuteret emnet. 

Der bliver i bestyrelsen diskuteret de forskellige udfordringer og problemstillinger: 

Helen: Hvad er indstillingskriterierne? 

Rikke: Skal vi være forbeholdne ift. Lars Nikolajsens politiske kontakter 



Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark                    
          12.2.16/KR/Bej 

               

 

2 

 

Helle: Vi skal være bedre til at gøre opmærksom på prisen. 

Belinda: Der bør tilføjes noget til ansøgningen så der kommer noget om det innovative. 

KB og MT: Klinikken har vist sine dygtighed ift. iværksætteri. 

Lis: Vi skal bruge vores nuværende erfaringer til at promonere prisen til vores kolleger. 

Morten: Etiske overvejelser bør være et kriterie, der fremover skal have være med i vurderingen 

ved tildeling af prisen. F.eks. om der leves op til ordenlige forhold som løn- og ansættelsevilkår. 

Brian: Der har været en diskussion i hovedbestyrelsen om vi fremover skal tildele prisen, da der er 

ganske få indstillede til prisen. Der er dog på det nuværende grundlag, bordet rundt enighed om, at 

indstille Lars og Charlotte Nikolajsen til prisen, men ansøgningen skal kvalificeres mere ift. 

kriterierne for prisen. Brian går videre med dette. Prisen bliver uddelt ved medlemsmøde den 2.3, 

kl. 17 i Grindsted. 

3.2 Retningslinier for støtte til netværksarrangementer og lokale medlemsmøder 

Brian har renskrevet de retningsliner der skal være for støtte til netværksarrangementer. 

Brian: Skal støtten kunne gives uden behandling på RB møde, hvis de lever op til kriterierne? 

Der er en generel enighed i bestyrelsen om, at det kan være en formandsbeslutning at tildele 

støtten, uden det skal behandles på et bestyrelsesmøde. Der er enighed om, at dette kan 

genovervejes såfremt der kommer en stor søgning om støtte. En gang årligt fremlægges oversigt 

over tildelinger og økonomi. 

Ændringer til teksten: 

s.1:  

Der gives ikke støtte til efteruddannelse. 

Tidsfaktor ift. ansøgning slettes. 

s. 2: Arrangementer er for alle DFYS medlemmer i Region Syd. 

3.3 Fagfestival 

Planlægningsgruppen redegør for hvor langt de med planlægningen af fagfestivallen: 

Sted, dato og tidspunkt: 6. oktober, 14-20 v. Fredericia Idrætscenter. 

Der har været møde med de Faglige Selskaber. Oplægget på mødet var temaet: ”Hvornår er nok 

nok?” 

Der deltog repræsentanter fra 7 faglige selskaber og her udover ønskede 4 selskaber referat fra 

mødet, da de også gerne ville bidrage/ deltage. Der skal beskrives en tydelig ramme for de faglige 

selskaber, som de kan lave oplæg inden for. Bl.a. omkring temaet: er det fag-faglige, fagpolitiske 

eller økonomiske rammer som er retningsgivende for vores praksis. 

Der vil på festivalen være en blanding af fag-faglige oplæg og paneldebat. 
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Det forventes at der vil være 4-6 temaer/oplæg. Deltagerne får mulighed for at høre 2 oplæg, da 

det er bygget op omkring samme model som tidligere. 

Formanden for Etisk Råd Jacob Birkler slutter festivalen af med et oplæg som skal gå på tværs af 

de forskellige oplæg. 

Øvrig bestyrelse: 

Hvad kan lokke medlemmer til festivalen? Et trækplaster fx. Mads Steffensen som ved tidligere 

national fagfestival? 

Der bliver brugerbetaling på ca. 150-200 kr. 

 

3.4 Strategiplan 2016 

Opfølgning på strategiplan: 

Brian: Der lavet aftale med Susanne Crawley Larsen, rådmand børn og unge området i Odense 

Kommune om et møde d. 8. marts. Brian har inviteret to tillidsrepræsentanter til mødet. 

I Esbjerg har Brian haft møde med formanden for Esbjerg Lærerforening (ELF). ELF er positiv for 

et projekt med evt. involvering af PPR-fysioterapeuterne. DFYS udarbejder en projektskabelon. 

Ingen dato. Den politiske sektor informeret. 

Assens kommune: Jens Henrik Winther Thulesen Dahl vender tilbage mhp. på et møde. 

Tønder: Der har været lidt dialog, men ikke rigtig skub i det. Evt. involvering af lokale TR. 

Kolding: Et par politikkere har fået materiale. Belinda har talt med en skoleleder. Har endnu ikke 

kontakt via det politiske system (efterfølgende er Brian blevet kontaktet af Helle Mousing, leder af 

sundhedsforvaltningen om et møde. Dette afholdes den 16.2). 

Vejle: Kristian har aftalt møde med repræsentant fra B&U området, men dette er aflyst. Der bliver 

sat et nyt møde op.  

Der er stillet tvivl fra fagpersoner fra Dansk Selskab For Pædriatisk Fysioterapi (Helle Mätzke 

Rasmussen) omkring model og indhold i oplægget fra DFYS. Vi bør involvere de fysioterapeuter 

som er på børneområdet i kommunerne. 

Morten finder at vi skal tage modstanden/kritikken fra de faglige selskaber til os, og få uddybet af 
dem hvad deres bekymring er, så vi evt. bør tilpasse vores fagpolitiske ønske om flere 
fysioterapeuter i folkeskolen efter de sundhedsfaglige behov der. 
 

Brian: DFYS har dialog med DLF og BUPL 

Fra DFYS forsøger man at finde midler til projekter. Fx via Egmont, Trygfonden, Mærsk. 

Belinda: Brug forældres pres ift. kvalitet. God ide med projekter. 

Helene: God ide med projekt, vi må erkende at vi ”stjæler” job fra andre. 
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Lau: Lønkroner kan tages fra vikarer. Vil vi fungere som vikarer som alm. lærer, hvis det bliver 

nødvendigt? Hvad er holdningen til dette i DFYS/blandt vores medlemmer? 

Kristian: Mere positiv ift. at folkeskolen vil modtage fysioterapeuter, hvis vi kan aflaste læreren og 

give et bedre produkt til skolen. 

Brian: Bl.a. på baggrund af kommentarerne fra Helle Mätzke Rasmussen ændres strategien, så 

der i Tønder, Kolding og Vejle tages kontakt til de kommunale fysioterapeuter og 

tillidsrepræsentanter ift. sparring og indgang til kommunen, så vi får en bedre og mere koordineret 

indgang/indsats i kommunerne. I Esbjerg og Odense arbejdes videre ift. projekter. Afventer oplæg 

fra DFYS ift. projekt. 

3.5 Regionskonference og Folkemøde 

Samme model som sidst. Regionskonference onsdag. Torsdag formiddag forberedelse til 

folkemøde. Afgang tirsdag eftermiddag (den 14.6). Brian skriver rundt snarest for tilbagemelding 

om RB-deltagelse.  

3.6 Repræsentantskabsmøde 2016 

Brian: 

Opmærksom på at der skal være valg til repræsentantskabet. Der er uændret 7 pladser til RB i 

Region Syddanmark. Der kommer skrivelser ud omkring opstilling. 

Det besluttes, at de nævnte RB møder bliver heldagsmøder; dvs. 27.4, 1.9 og 25.10 fra kl. 9-17. 

Vi skal være opmærksom på deadline for at stille forslag til repræsentantskabsmødet. 

 

4. Sager til drøftelse 

Oprindelige pkt. 4.1 udelades 

Nyt pkt. 4.1: Sparekatalog for Region Syddanmark 

Primært to områder: Lukning af Middelfart Sygehus, inkl.  Rygcentret, samt stop for tilskud til 
bassin. 
Input til høringssvar: 
Bassin: 
Vi bliver udfordret på økonomien grundet den øgede udgift, samt det dilemma at vi med den øgede 
takst, som kan tages, når der ikke er tilskud vil påvirke limitteringer. Det rammer dobbelt. En afledt 
effekt kan være at mange små bassiner vil blive påvirket. 
Rygområdet: 
Hvad er konsekvensen for patienterne? Fysioterapeuterne? 
Hvorfor opprioriteres det kirurgiske rygområde i Region Syddanmark i modsætning til andre 
regioner? 
Gøre opmærksom på benchmark ift. andre regioner som prioriterer anderledes på rygområdet. 
Generelt ift. høringssvar: 
Den endelige udmøntning af Finansloven 2016 kendes endnu ikke. Resultatet af finansloven kan 
få en positiv indflydelse på regionens økonomi. 
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Høringssvaret skal skrives med et fremadrettet perspektiv, så fysioterapeuter kommer til at spille 
den størst mulige rolle. 
Kontakt til patientforeninger fx Gigtforeningen ift. bassin. 
Unøjagtigheder vedr. GLAD, skal der følges op på.  
Brian skriver høringssvar. 
 
4.2 Medlemsmøder forår 2016 
Helle: Fagstafet fra Sønderborg om ernæring er blevet efterspurgt andre steder i regionen. 
Det overvejes at afholde dette møde andetsteds i regionen. 
 
4.3 Indledende diskussion/ drøftelse af hvor/ hvilke sektorer forskellige opgaver hører 

hjemme fx GOP, GLAD, børn etc.? 

RB drøftede emnet som vil fortsætte på kommende møde. 
 
5. Sager til orientering 
 
5.1 Orientering fra formanden 
5.2 Øvrig orientering 
Brian har aftalt møde den 22.2 med Jørgen Skadhauge, PLO-regionsformand. 
Uddannelsesrevision bl.a. pga. ønsker fra regioner og kommuner om kompetencer indenfor 
tværprofessionalitet /kommunikation hos dimittender. Uddannelserne har først netop modtaget 
materiale og er derfor presset ift. at tilrette uddannelserne inden 1. september. Bl.a. vender man 
tilbage til semesteropdeling. 
 
6. Nyt til hjemmesiden 

Orientering om Innovations- og iværksætterpris, fagfestival, retningsliner for støtte til netværk og 

lokale møder, projekter på skoleområdet, høringssvar vedr. sparekatalog fra Region Syddanmark 

7. Punkter til kommende møder, herunder evt. gæster 

 

Der foreslås følgende oplægsholdere/temaer: 

Dorte Gylling Crüger, direktør Sygehus Lillebælt, vedr. rygområdet.  

Oplæg om strategi på rygområdet 

Oplæg til diskussion omkring samarbejde ml. sekretariatet og RB 

 

 

8. Eventuelt 

 

Helene orienterer om værdighedspuljen: 

Ca. 1 mia. kr.  som bl.a. betyder at f.eks. Odense Kommune får tildelt 31,6 millioner som er 

øremærket til at kommunalbestyrelsen skal lave en kommunal værdighedspolitik (5 hovedpunkter) 

målrettet ældre- og handicapområdet. 

 

Lau: 

Dialogmøde omkring kvalitetsprojekt 

Asger Kudahl, konsulent i Odense Kommune og en repræsentant fra praktiserende læger er 

inviteret til et møde med alle praktiserende fysioterapeuter i Odense. 

 

Kristian: 
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Møde med Vejle Kommune og praktiserende fysioterapeuter: Dialog om fremtidig samarbejde.  

Sille Frydendal repræsenterede DFYS. Sille har efter mødet henvendt sig til Fysiocenter Vejle med 

det budskab, at anvendelse af hjælpepersonale ifb. med testning efter DFYS tolkning af OK ikke er 

en mulighed. 

Sille opfordrede desuden forummet til ikke at arbejde videre med undtagelsesredegørelsen, idet 

dette også var noget man arbejdede med i DFYS. 

Lau mente ikke at undtagelsesredegørelsen alene skal udarbejdes af DFYS og at man bør arbejde 

videre med det lokalt.  

Brian: vi vender tilbage til dette emne ved kommende møde. Vigtigt at der ikke er 

overensstemmelser ift. holdninger og udmeldinger i foreningen.  

 

 


