
1 
 

                                     12.12.2022/HB/Bej 

Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark  

      

Referat 

 

Regionsbestyrelsesmøde tirsdag den 6.12.2022, kl. 13-17.30 

Mødet holdes ved Kokholm 3.a, lokale M4, Bramdrupdam, 6000 Kolding. 
 
Deltagere: Lis Jensen, Helene Benfeldt, Rikke Kruse, Helle Bruun, Louise Beck, Lau Rosborg,  
Thomas Bertelsen, Ann Louise Lunddahl, Rune Myrup Andersen, Brian Errebo-Jensen. 
 
Netværkskonsulent Lene Lebech deltog fra kl. 14.30. 
 
 
Dagens gæst kl. 16-17.15 
Charlotte Josefsen (CJ), adm. direktør ved psykiatrien i Region Syddanmark. Charlotte har siddet i 

følgegruppen for arbejdet med 10-årsplanen for psykiatrien: https://www.sst.dk/-

/media/Udgivelser/2022/psykiatriplan/10AARS_PSYK-

PLAN_260122_LOW.ashx?sc_lang=da&hash=AAEF690AFCD2E7998A4E687613C905ED 

Jeg har skrevet følgende i invitationen til CJ: 

”Efter en velkomst og præsentationsrunde tænker jeg, du får lejlighed til: 

- en præsentation af psykiatrien i Region Syddanmark; muligheder og udfordringer. Herunder den 

store mangel på medarbejdere, som udfordrer ift. jobglidning. Nogle af vores medlemmer er ansat i 

såkaldte ”hybridstillinger”, hvor der indgår en del pleje. Spørgsmålet er om der er tilstrækkelig med 

faglige udfordringer til, at I kan fastholde disse medarbejdere? 

- Desuden din vurdering af 10-årsplanen for psykiatri. Du har været meget involveret, og det vil være 

spændende at høre din vurdering af udrulningen af de 37 anbefalinger. Vi er naturligvis meget 

interesseret i anbefalingen vedr. den et-årige efteruddannelse til fysioterapeuter og ergoterapeuter. 

Regionsbestyrelsen består af 10 medlemmer, som er fysioterapeuter der arbejder i de forskellige sektorer; 

kommune, region og praksis. Desuden har jeg inviteret de 4 tillidsrepræsentanter fra den regionale psykiatri 

til mødet med dig. 

Vi ser frem til dit besøg og en dialog med dig.” 

 

Dagsorden 

O. Valg af referent 

Helle er referent  

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2022/psykiatriplan/10AARS_PSYK-PLAN_260122_LOW.ashx?sc_lang=da&hash=AAEF690AFCD2E7998A4E687613C905ED
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2022/psykiatriplan/10AARS_PSYK-PLAN_260122_LOW.ashx?sc_lang=da&hash=AAEF690AFCD2E7998A4E687613C905ED
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2022/psykiatriplan/10AARS_PSYK-PLAN_260122_LOW.ashx?sc_lang=da&hash=AAEF690AFCD2E7998A4E687613C905ED
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1. Underskrift af referat fra RB-mødet den 10.10.2022 

    Herunder opfølgning på punkter fra sidste møde.  

    Der har ikke været indsigelser til referatet. 

    Referatet blev underskrevet. 

 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendes 

 

 

3. Sager til beslutning 

          

3.1 Evaluering og opfølgning på repræsentantskabsmødet den 27-29. oktober 

  

 - Indtryk og kort evaluering 

- Inspiration til vores arbejde i RB? 

- RB-arbejdsgruppe fremlægger udkast til temamøder med dimittender  

Indstilling:  

- RB evaluerer repræsentantskabsmødet.  

- Desuden en drøftelse af projekt om temamøder for dimittender? 

Følgende bilag:  

- skriftlig evaluering vedhæftet (behandlet i HB) 

- Arbejdspapir fra RB-arbejdsgruppe. Se i øvrigt opslag på fysio.dk/ region Syddanmark. 

 

Indtryk fra repræsentantskabsmødet: 

 

Rikke – praksissektoren fyldte en hel dag. Måske mere tidsstyring fra en start.  

Helene – klæde repræsentanter bedre på ift. valghandlling.  

Helle – budgettet kunne med fordel ligges før, evt. ”vende” lidt rundt på dagsordenen. Evt. rykke 

valghandlingen ”frem” på repræsentantskabet. 

Lis – Forberedelse til mødet kan være bedre. Evt. indgive at man har ændringsforslag ved start af 

et punkt. Planlægge tidsstyringen med fordel. Nogle af diskussionerne kan med fordel foregå i 

forberedelsen.  

Rune – Kan man dele det mere op med nogle dage til hhv. praksissektor, kommune/ region? 

Lau – Lære at det er en proces at deltage på repræsentantskab. Forretningsordenen kunne med 

fordel være mere forberedt. Sekretariatet kan med fordel klæde bedre på.  

Bej – Vedtægterne kan med fordel justeres ift. moderne forretningsgange. Der er behov for mere 

gennemsigtighed således så der ikke bliver tvivl om fx mandat ved suppleanter etc. 

Helene – synes det er vigtigt at høre hvad kandidater har af holdninger på repræsentantskab og 

synes derfor valghandlingen skal være til sidst. 

Brian – der blev sendt nogle klare signaler – opfordring til klinikkerne om at det er vigtigt at tage sig 

godt af personale, få etableret et TR-system og udvikle ledelseskompetencer. 

 

 

Enighed om at det virkede godt med webinarerne inden selve repræsentantskabsmødet. 
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Drøftelse af projekt om temamøder for dimittender 

Lau orienterer omkring dimittend indsatsen.  

Formålet er, at vi gerne vil knytte dem tættere til foreningen.  

Der er arrangeret teams møde den 14.12.2023. Ligger som arrangement på hjemmesiden.  

Vi spørger dem om hvad deres ønsker er. Er det fagligt indhold, er det fagpolitisk indhold.? Hvad 

vil de vægte, hvad giver mening for dem ift. eventuelle arrangementer fremadrettet? 

Hvordan skal mødeformen være? 

Vi skriver ud til de senest uddannede på mailadresser - der kan trækkes mailadresser på 

medlemmer, og naturligvis vigtigt at der værnes om data..  

Forslag at der på hjemmesiden – der skal være et ”for dig som er studerende” ”for dig som er 

dimittend” - dette er under udarbejdelse..  

Lis – der er behov for en app løsning. Lau har skrevet til direktøren og formanden ift. en app 

løsning.  

Lene – vær meget opmærksom på hvad der dokumenteres, hvad der spørges om, hvilken indsats 

der har været, der skal gerne være nogle data på. Sørge for at evaluere. Sørge for at beskrive 

indsatsen, hvad kan bruges direkte, hvad kan det bruges til. Er der effekt? 

Målepunkter: 

Lau – ser gerne at Syddanmark har et højere dimittend medlemstal end andre regioner, som ikke 

laver denne indsats.  

Efter webinaret sendes en opsummering ift. hvor mange som deltager, hvad får de ud af det. Niels 

Erik kan evt. fortælle hvad der skal måles på. Sikre at der er en baseline fra nu af.  

Helene – skal studievejlederne og studielederne informeres om, at nu laver Danske 

Fysioterapeuter Region Syddanmark denne indsats. Brian informerer uddannelserne.  

Brian – det er er et udviklingsprojekt. Hvad virker, hvor skal det foregå, evt. bruge faciliteterne på 

studiestederne.  

Rikke – Vigtigt ikke at lade sig slå ud af, hvis der er få deltagere her første gang. Det er vigtigt at 

kommende arrangementer foregår på skolerne, sådan det er noget kendt de kommer tilbage til.  

Hvad er medlemsprocenten pr. 01.01.2023?  

Kan der måles på om de 7. semesterstuderende kan tælles med?  

Der skal måles på om der inden for det første år sker en øgning procentmæssigt. 
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Evt. kvalitative målinger. Lene følger op ift. dette.  

Rikke spørger Niels Erik om data  -  hvorledes skal vi måle på fx 5 % flere dimittender? 

Opfølgning på RB-mødet den 23.01.2023. 

 

3.2 Evaluering af næstformandsfunktionen 

Rikke har været næstformand siden den 1.5.22. Er frikøbt 1 dag om ugen fra SVS Esbjerg frem til 

den 31.12.22. Næstformandsfunktionen evalueres ved RB-mødet den 6.12. 

 

Rikke og Brian præsenterer hvert et kort mundtligt oplæg vedr. næstformandsfunktionen og 

samarbejdet ud fra følgende stikord: 

- Samarbejde 

- Relationer 

- Hvad har været godt og hvad har været skidt? Forbedringsmuligheder? 

- Skal ordningen fortsætte? 

- Økonomi. 

Rikke: Det virker godt med egne ansvarsområder. Har lavet logbog over hvad tiden er brugt til. Der 

er mulighed for at se logbogen, hvis nogle er interesserede.  

Brian: Samarbejde og sparring tager tid, men det er vigtigt, nødvendigt og en forudsætning for at 

udvikle tingene. Fremadrettet kan der med fordel fordeles flere ansvarsområder ud. For 

nuværende er finansieringen på plads for 2023. 

Der er generelt mange opgaver, og det har været et travlt efterår.  

Rune – vigtigt at der afstemmes at det fx er næstformanden som kommer i stedet for formanden.  

Ann-Louise – spørger ind til hvorledes andre regioner forholder sig, Brian orienterer om at de er 

nysgerrige på det, - Region midt vil afprøve en lignende konstellation.   

Helene – vigtigt at benytte næstformanden, det kan være svært at give opgaver fra sig. Synes 

ordningen skal fortsætte 

Lau – det tager tid at få opbygget relationer.  

Der er enighed om, at ordningen skal fortsætte i 2023, og der sker opfølgning igen medio 2023. 

Indstilling: 

Næstformandsfunktionen fortsætter i 2022 med nuværende ramme med en dags frikøb. 

 

 

3.3 Budgetopfølgning pr. 1.10 og vedtagelse af budget 2023 

Vedhæftet er status pr. 1.10.22, samt oplæg til budget for 2023. 

 

Indstilling: det fremlagte rammebudget 2023 vedtages. 
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Obs at der skal afsættes 50.000 kr. til medlemsaktiviteter i regionen drevet af 

netværkskonsulenten. Det er derfor vigtigt, at der sker koordinering mellem Lene og Ann Louise.  

 

Ann Louise – opmærksomhed på at forplejning er dyrere i 2023.  

Det er et robust budget i balance. 

Der tilrettes med et lidt større beløb til medlemsaktiviteter. Beløbet afventer det endelige 

regionstilskud for 2023. Herefter blev budgettet for 2023 godkendt. 

 

 

 

3.4 Generalforsamling i region Syddanmark 

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 26. april, kl. 17-20 v. Fredericia Idrætscenter. Der er 

kaffe og brød fra kl. 16.30. 

RB skal drøfte form, indhold og evt. foredragsholder/ underholdning. 

Bemærk at der skal aflægges beretning og diskussion af denne, fremlægges regnskab og budget, 

vælges 8 bestyrelsesmedlemmer, samt ½ times spisepause. Spørgsmålet er hvad vi realistisk kan 

lægge ind i tidsrammen? 

 

Velkommen, beretning, hvad skal vi beskæftige os med, valg til regionsbestyrelse, spisning,  

 

Desuden er der en anden ting som RB skal tage stilling til: 

I år (den 27. april) blev der uddelt jubilæumsnåle til 25-, 40-, og 50-års jubilarer. Det samme skal 

ske i 2023.  

Det skal gerne være ved et arrangement, hvor der er mange deltagere fx ved generalforsamlingen 

eller ved en fagdag i efteråret. Det giver en stemning og atmosfære, som hører sig til ved et 

jubilæumsarrangement. 

 

Indstilling: 

RB drøfter og beslutter indhold og form for de tre timer generalforsamlingen varer. Desuden 

hvornår jubilæumsarrangement skal afholdes. 

 

Brian – nødvendigt at vi prioriterer og er realistiske ift. indhold og tidsramme. Vi kan ikke nå at 

afholde en generalforsamling, uddele nåle og have et timelangt foredrag. 

Rikke – synes at uddeling af jubilæumsnåle skal erstatte ”trækplastret” ved generalforsamlingen.  

Lis – synes at uddeling af jubilæumsnåle kan ligge på generalforsamlingen. Synes dog stadig at 

man godt kan have et ”trækplaster” 

Helene – ift. uddeling af nåle, -synes det skal være et særskilt arrangement, så der er god tid til at 

netværke og være nostalgiske.  

Ann Louise – uddeling af nåle kan ligge på generalforsamlingen.  

Rune – synes godt det kan ligge sammen – vigtigt at der er balance mellem generalforsamling og 

jubilæumsarrangement. 

Lau – synes jubilæumsarrangementet skal ligge sammen med et evt. seniorarrangement. Synes 

generalforsamlingen skal henvende sig til de unge, og måske de ikke vil komme hvis der også skal 

deles nåle ud.  

Brian – synes det skal integreres i generalforsamlingen.  

Helene – hvilken aldersgruppe er seniorer – hvem er målgruppen ift. evt. seniorarrangement? 
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Ann Louise – seniorarrangement – der tiltænkes evt. et arrangement for medlemmer, som ikke er 

på arbejdsmarkedet mere.   

 

Brian vil anbefale at nåleuddeling afholdes sammen med generalforsamlingen. Brian og Rikke 

laver et oplæg til næste bestyrelsesmøde. Der planlægges også med lidt underholdning, og evt. let 

musik under middagen.   

 

Der evalueres efterfølgende om det er hensigtsmæssigt, at det kobles sammen med 

generalforsamlingen ift. kommende års arrangementer. 

 

 

3.5 RB-seminar den 10-11. oktober 2023 

RB har besluttet at afholde et to-dags seminar den 10-11.10.2023. 

I den forbindelse nedsættes der en planlægningsgruppe bestående af to RB-medlemmer og 

regionsformanden. Planlægningsgruppen laver et udkast til program som præsenteres og 

vedtages ved et RB-møde i foråret 2023. 

 

Arbejdsgruppen bliver Helene, Ann Louise, Rikke og Brian.  

 

 

 

3.6 Kort status ved Ann Louise om medlemsmøder i foråret 2023. Desuden en kort 

overvejelse vedr. ”Fagdag 2023”. 

 

Der følges op ift. vedhæftede oversigt over kommende møder i foråret 2023. 

Evt. medlemsmøde omkring faldforebyggelse.  

Der arbejdes med medlemsmøde for medlemmer i overgangen mellem arbejdsliv og seniorliv.  

Ann Louise laver et arrangement for de ”seniorer”, som stadig er i arbejde, og Lene arbejder videre 

med et arrangement for seniorer, som har forladt arbejdsmarkedet.  

 

Enighed om at det er et godt program og flot arbejde. 

 

Drøftelse af en fagdag i 2023 blev ikke nået. 

 

 

 

3.7 Kort status ved netværkskonsulent Lene Lebech 

 

Lene havde inden mødet udsendt en flot og overskuelig status over aktiviteter og kommende tiltag. 

Der er sket nogle sekretariatsmæssige omrokeringer, så nu er netværkskonsulenterne organiseret 

under Niels Erik Kaaber Rasmussen som chef. Der skal laves en grundig undersøgelse af, hvad 

der skal evalueres på ift. tiltaget med netværkskonsulenter.  

 

I 2023 er der bl.a. fokus på Netværket for akut fysioterapeuter - skal udbredes nationalt. Netværket 

er for fysioterapeuter ansat på FAM og skadestuerne.  

Netværk for seksuel sundhed skydes i gang marts 2023.  
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Netværk for fysioterapeuter som ikke længere er på arbejdsmarkedet.  

Onkologi og palliation – netværk afdækkes og det skal evt. udbredes nationalt.  

 

Der er nuværende 3 pakkeløsninger – lille, mellem og stor som kan tilbydes af 

netværkskonsulenterne.  

Der arbejdes videre med TR netværket.  

Der kommer skriftlig status efter evalueringsmøde den 15.12.2023, hvor der også er fokus på det 

videre arbejde i 2023. 

 

Netværkskonsulenter findes under ”kursus” på fysio.dk. Der vil komme en ”side” på fysio.dk der 

hedder ”fysionetværk”. 

 

5. Sager til orientering  

5.1 Orientering fra formanden;  
- Lokalpolitisk interessevaretagelse jf. beslutning på repræsentantskabsmødet 
- Faglighed i fysioterapi (projekt i Danske Fysioterapeuter) 
- ”Nål og skål” arrangementer i Nordjylland og Sjælland. Uddeling af nåle til dimittender. 
- Nærhospitaler i Danmark. I alt 13 nærhospitaler etableres. I Region Syddanmark i 

Fredericia, Tønder og Nyborg. Se vedhæftede materiale. 
- Konstituering i HB (efter repræsentantskabsmødet) 
- Temadag afholdt af fraktionen for kliniske undervisere den 26.10 
- Lederkonference den 2.11 og TR-årskonference den 16-17.11 
- Ny struktur med decentralisering ved OUH Svendborg Sygehus 
- Anmodning om et møde med Stephanie Lose vedr. operationspukler, opgaveglidning og 

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

 

5.2 Andre orienteringspunkter 

   

6. Punkter til kommende møder, herunder evt. gæster 

Næste RB-møde er mandag den 23. januar, kl. 9-17. 

Lau foreslår der laves en bestyrelses mailgruppe.  

 

 

7. Eventuelt 

 

Intet 
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Møde med Charlotte Josefsen- adm. sygehusdirektør i psykiatrien i Region Syddanmark.  

Deltagere – regionsbestyrelsen samt: 

Pernille Trondheim, TR Vejle – traume og torturofre. 

Anne Elvar Hansen – TR ; Middelfart psyk. afd. – primært retspsykiatri.  

 

Baggrunden er Sundhedsstyrelsens anbefalinger til en 10-års plan for psykiatrien: 

Bedre mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser. 

 

OBS underbehandling i somatikken.  

Der er grøde i hele området.  

Hvordan kan psykiatrien som arbejdsområde blive mere tilgængelig – vigtigt med fx flere praktikpladser for 

at sikre faglige miljøer og en forsyningssikkerhed. 

Der kan med fordel komme flere genoptræningsplaner fra regionen.  

Vigtigt at der også på grunduddannelsen er et større fokus på psykiatrien.  

Drøftelse af hvad er egentlig plejeopgaver/ hvad er det vigtigt at have fokus på? 

 

Slides fra Charlotte Josefsens oplæg vedhæftes referatet. 

 

 

 

 

 

 

 


