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Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark                    

      

              11.5.2021 /Bej 

 

Referat regionsbestyrelsesmøde torsdag den 20.5.2021, 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, Thomas 
Bertelsen, Ann Louise Lunddahl, Steffen Bader, Morten Topholm, Brian Errebo-Jensen. 
 
Afbud fra Niels og Lau. 
 
 
Velkommen til den nye regionsbestyrelse. Tillykke med genvalg til Helle, Ann Louise, Helene, 

Louise, Thomas, Steffen og Niels. Tillykke til Morten med valget til RB og velkommen tilbage.  

 

Dagsorden 

O. Valg af referent 

Helle er referent  

 

1. Underskrift af referater fra RB-møder den 3.12.2020, 21.1.2021 og 8.3.21. 

Underskrives. Ingen indsigelser. 

Herunder opfølgning på punkter fra sidste møde.  

Obs på senfølger covid – vigtigt at medlemmerne er i dialog med foreningen, obs om det skal 

anmeldes som arbejdsskade. 

Obs ift. folkemøde – der er forhåndsreservation af overnatning til folkemødet i 2022. Vores 

depositum for 2021 er vekslet til en voucher. 

 

På fysio.dk – region Syddanmark – kalender med medlemsarrangementer. 

OBS den 25.05 kl. 16-18. Etisk Råd i Danske Fysioterapeuter holder et webinar med Jakob Birkler. 

Tidl. formand for det nationale Etiske Råd. 

 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

 

Præsentationsrunde, herunder ideer til hvad bestyrelsen kan og bør arbejde med i den kommende 

valgperiode: 
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Rikke - Fortsætte lægge pres på optaget på skolerne. Praksisoverenskomst, hvordan den lander, 

hvad skal vi støtte og hvordan? Fortsat stor opmærksomhed på opgaveglidning.  

Fokus på flere fysioterapeuter i ledelse. Arbejdspladsbesøg, frokostpause besøg. 

 

Thomas – Prioritere fortsat opmærksomhed på opgaveglidning. 

Vigtigt med medlemsmøder, Praksisoverenskomst. 

 

Morten – Fokus på national fagpolititik. Hvorledes indplaceres fysioterapeuter i sundhedshierakiet, 

vigtigt at gøre opmærksom på fysioterapeuters kernekompetencer.  

Mener at foreningen bliver nødt til at få delt arbejdsgiver/ arbejdstagere hver for sig. 

 

Steffen – Fokus på arbejdsvilkår, hvilket pres faget er under. Opmærksomhed på management 

kulturen, som også kan være medvirkende til opgaveglidning. Seriøs analyse af optaget på 

skolerne/ arbejdsmarkedets vilkår. 

 

Helene – Fokus på opgaveglidning. Definere hvad fysioterapi er, blik for fysioterapeuter i det nære 

sundhedsvæsen – vigtigt at der er relevante diplom uddannelser, som kan tilbydes. 

 

Louise – Orienterer om at hun har stillet forslag til repræsentantskabet:1) en fysioterapeut må 

maks eje 3 ydernumre, og 2) forslag om at et ydernummer må maks. handles til 1 million kr.  

Ift. hverdagsrehabiltering – opmærksom på vilkårene for nyuddannede,  

Fokus på flere fysioterapeuter i lederstillinger. 

 

Lis – Virksomhedsbesøg. Vigtigt ift. tilbagevenden til arbejdspladsen, vi kommer ikke tilbage til der 

hvor vi var før ”Coronaen”. Opmærksomhed på skærmtræning, hvor udbredt er dette? OBS 

kommunalvalget.  

Faglighed – bekostes ift. sidemands oplæring, vigtigt fortsat at huske fagligheden.  

 

Helle – Arbejdspladsbesøg/ evt. embedsmandsbesøg i kommunerne ift. det er et valgår. Fortælle 

hvad fysioterapeuter kan ift. eftervirkninger af corona – fald i funktionsevne hos flere ældre. Vigtigt 

at være synlig på grunduddannelsen  

 

Ann Louise – Nordisk jobløsning. Fokus på at undersøge hvilke områder, der måske kan være 

flere jobs i. Tage de studerende mere i hånden – gerne 1 år efter endt uddannelse.  

Bekymret ift. tendens om at nyuddannede skal være specialiserede når de kommer ud. Fokus på 

uddannelsen – at bevare praktikperioder, fokus på indhold og opbygning.  

 

Bej – Interessere os for dimittender, Italesætte at dimittenderne ofte har en hård start på 

arbejdslivet. Vigtigt at der forsat er opmærksomhed på det pres nyuddannede ofte står i.  

Fokus på at fortælle de gode historier om Danske Fysioterapeuter. Virksomhedsbesøg – får nogle 

medlemmer i tale, vi ellers ikke ”rammer” ved arrangementer.  

Blive bedre til at involvere medlemmer. Invitere medlemmer ind ved. fx gode foredragsholdere ved 

vores seminar eller RB-møder.,  

Bruge studenterambassadører til at få bedre fodfæste på skolerne.  
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3. Sager til beslutning 

          

3.1 Generalforsamling mandag den 26. april 2021 

 Opfølgning og evaluering af generalforsamlingen. Det godkendte referat vedhæftes. 

  

 

For første gang virtuelt. 

Ann Louise - virkede godt med de virtuelle rum. Nogle kan måske mere være med, når det er web 

baseret fordi man lettere kan være med ift. afstand/ ingen køretid.  

Louise – fungerede godt med værtsrollen i de mindre ”rum”. 

Lis – havde kollegaer der meldte fra pga. virtuelle rum, det havde de ikke lyst til.  

Helene – holde fast i at involvere folk i små grupper – fx  vende noget ved bordet, eller vende sig 

mod sidemanden og drøfte et emne.  

Thomas – god foredragsholder, tilbagemeldinger på at folk var begejstrede for ham. 

 

 

 

3.2 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 27-28.8.2021 i Nyborg.  

 

Rikke kan formentlig desværre ikke deltage. Helene deltager evt. i stedet – afklares indbyrdes. 

 

HB bruger en del tid på at forberede egne forslag til repræsentantskabet. Bl.a. gennemsynet 

af Danske Fysioterapeuter og Praksisanalysen (principper for praksissektoren) 

 

RB drøfter følgende: 

-Forslag – fra en del af HB – der foreslås 3 årige valgperioder, som en konsekvens af 

3 årige rep. perioder. Det er ikke fastlagt hvilket scenarie ift. en overgangsordning.  

-Forslag om én næst fuldtidsformænd, eller at de fem regionsformænd bliver næst 

formænd og egentlig danner et forretningsudvalg. Formand og næstformand stiller op 

på deres eget valggrundlag, dvs. de stiller ikke op som par.  

-Styrkelse af det decentrale led i Danske Fysioterapeuter. Medlemsinvolvering, 

motivering og vilkår – oplæg v. Brian (se medsendte bilag) 

-Forslag fra RB vedr. annoncering af stillingsopslag for fysioterapeuter 

 

Morten: kritisk ift. demokratiet, hvis folk skal forlænges uden at de ved hvad de er gået ind til.  

Helene – tanken om at magten decentraliseres, kan være udmærket.  

BEJ - Vigtigt at der fortsat er fokus at styrke det decentrale.  

Lis – en næstformand kan have en anden profil end formanden, kan være godt med to forskellige 

profiler.  

Ann Louise – vigtigt at vi fortsat husker at inddrage regionsbestyrelsesmedlemmerne til forskellige 

opgaver i regionsbestyrelsen, så formanden kan få frigivet noget tid.  

Morten – obs ift. pseudodemokrati. Trænger til at blive klog på hvor vi skal hen rent fagpolitisk. 
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Steffen – vigtigt med beskrivelse af funktioner. Diskutere indhold i funktionerne.  

Bej – obs, at kommende generationer gerne vil ledes og inddrages på andre måder. Tingene 

forandrer sig. Større kritisk stillingtagen til hvordan foreningen drives.  

 

Laus forslag kan give anledning til fx at der regionalt kan laves et nyhedsbrev månedligt, hvor 

jobopslag gennemtrawles ift. fysioterapeuter. 

 

RB-mødet den 23.8, kl. 13-18 afsættes til at gennemgå dagsordenen til repræsentantskabsmødet. 

Kl. ca.15-18 inviteres øvrige repræsentanter, der er har tilknytning til region Syddanmark. 

 

Dagsorden med forslag kommer ud medio juni til alle repræsentanter.  

 

3.3 Medlemsmøder 

Status ved Ann Louise. 

Efteråret er planlagt. Der er en god buket af forskellige arrangementer. Annonceres via facebook, 

fysio.dk (se oversigten på fysio.dk) 

Mulige forslag til foråret 2022: 

Tema omkring genopliving, - evt. webinar på tværs af regioner.  

Dilemmaer ift. skriftlighed, samtykke – evt. oplæg med jurist.  

Steffen – e-lærings kursus ift. GDPR – skolen har haft et forløb via e-learning.  

Ann Louise fortsætter i funktionen med at koordinere og arrangere medlemsmøder. Stor ros til Ann 

Louise for hendes arbejde. 

 

3.4 Regional Fagfestival, den 7. oktober klokken 13.00-20.00 

Nyt fra planlægningsgruppen. 

Tema: 

Er der forskel på sundhed – er sundhed andet end fravær af sygdom? 

Foregår i KIF hallen i Kolding. Ambolten 2-6, 6000 Kolding. 

Der kommer forskellige stande med produkter. 

 

Foreløbigt program: 

 

13.15-13.45 ankomst og registrering. The, kaffe og kage. 

 

13.45 – 14.00 Velkomst og intro til dagen 

 

14.00-14.45 Psykolog Charlotte Glintborg - Blinde vinkler, hvordan får vi et andet blik for disse? 

14.45 -15.30 Oplæg – Professor Morten Sodemann - Socialt udsatte. 

15.30-15.45 Pause 

15.45-16.30 Paneldebat med Morten Sodemann og Charlotte Glintborg. 
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16.30-17.15 Middag 

 

17.15-18.00 Oplæg Mikael Rasmussen - Søvnens betydning for sundhed 

18.00-18.45 Oplæg Tommy Krabbe – er vi som fysioterapeuter ildsjæle/ sundhedsformidlere, 

hvordan får vi bevæget andre? Kan man blive udbrændt som ildsjæl? Vil vi have folk i én bestemt 

retning? Rollen som sundhedsformidler. 

 

18.45-19.00 Pause 

 

19.00-19.45 Paneldebat med Mikael Rasmussen og Tommy Krabbe. 

19.45-20.00 Farvel og tak for i dag. 

 

 

Annoncering – bruge sekretariatet – Ann Louise taler med Heidi Hem i sekretariatet. Vigtigt med 

første annoncering inden sommerferien. Deltagergebyr 250 kr. Halv pris til studerende. Kapacitet 

250 personer. Der må ske tilmelding fra andre faggrupper, hvis der er ledige pladser.  

 

 

3.5 RB-seminar i efteråret 2021 

Vi har besluttet at aflyse deltagelse i Folkemødet på Bornholm i 2021 grundet corona situationen. 

Enighed om at afholde et seminar i efteråret 2021. I givet fald vil det aftalte RB-møde den 5.10 

blive aflyst/ blive en del af seminaret. 

 

3.6 Drøftelse og evt. tiltag ift. decentralisering og opgaveglidning på OUH 

Oplæg v. Brian 

Bej giver en status og informerer om den nye TR struktur. Formand Tina Lambrecht har rettet 

henvendelse til Danske Regioner omkring bekymringen for rekrutteringsproblematikken.  

BEJ har skrevet til Stephanie Lose.  

Ift. psykiatrien er der også stillingsopslag på disse ”tværfaglige” stillinger, hvor der hersker et 

plejeparadigme. 

 

Morten - Obs drøftelse omkring hierarkiet i sundhedsvæsenet, dilemmafyldt.  

Helene – dilemma fyldt. Nogle gange kan en stilling, som er besat af en terapeut pludselig afføde 

at der opslås en terapeut stilling, fordi ledelsen/ afdelingen får øjnene op for hvad terapeuter kan 

bidrage med.  

BEJ – arbejdsområderne for fysioterapeuter skal måske redefineres eller bredes ud, interessant at 

der er forskellige opfattelser af, hvad som er fysioterapi. Tværproffesionelle versus det 

monofaglige.  

Lis – svært at argumentere for hvad fysioterapeuter skal lave. Mennesket før bureaukrati. 

Steffen – alle fagbevægelser i sundhedsvæsenet er under pres. Er der en bevidst strategi ift. at 

meget arbejde kan dækkes af samme faggrupper? 

BEJ – bevidst kamp om at få løst opgaverne - møde med lederne i kommunerne og regionerne. 
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5. Sager til orientering  

5.0 Orientering fra formanden; herunder nyt fra HB 

 

- Møde med studenterambassadører ved Fysioterapeuteuddannelserne i Region 

Syd. Forslag om møder hvor medlemmer af RB orienterer om deres arbejde som 

fysioterapeut og eget arbejdsfelt – muligheder og opmærksomhedspunkter. Møderne 

”krydres” muligvis med et kort fagligt oplæg, samt let forplejning. 

 

- Orientering om kompensation for anvendt tid til testning for medarbejdere ved UCL 

v. Steffen. UCL kræver at medarbejdere skal testes 3 gange om ugen. Der har været 

dialog om testningen kan gøres som en del af arbejdstiden. Steffen og Bej har afholdt 

møde med rektor om hvordan underviserne kan kompenseres. Sygeplejerskerne har 

lavet deres egen løsning med deres egen ledelse. Steffen har arbejdet for at få lavet 

en generel aftale for alle undervisere, og der kan øjnes en løsning. 

 

- Møde med rådmand Søren Windell, Odense Kommune den 25. marts. BEJ, Helene 

(FTR) og Heidi Anny Larsen (FTR-suppleant) har været til møde med rådmand Søren 

Windell og direktør Gitte Østergaard. På mødet blev der bl.a. talt om opgaveglidning/ 

flytning, rekrutteringsproblemer, rehabiliteringsfokus, manglende ressourcer til 

ældreområdet og corona. 

 

- Webinarer med psykolog Dorthe Birkmose den 8.4 og med filosof Jacob Birkler den 

25.5. Spændende at prøve dette forum af på tværs af alle fem regioner. 

 

- Regionskonference og dialogmøde den 12-13.11. Husk at sætte kryds i kalenderen. 

 

 

 

5.1 Andre orienteringspunkter 

Helene – ”Lysningen” i Odense. Nyt aflastningscenter/ træningscenter. 

Fysioterapeuter og ergoterapeuter har en stor koordinerende rolle.  

   

6. Punkter til kommende møder, herunder evt. gæster 

Næste møde er aftalt til mandag den 23. august, kl. 13-18 ved Kokholm. Kl. ca.15-18 inviteres 

øvrige repræsentanter med tilknytning til Region Syddanmark. På dagsordenen vil være 

gennemgang og drøftelse af dagsordenen til repræsentantskabsmødet den 27-28.8. 

 
7. Eventuelt 

Intet 
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