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Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark                    

      

Referat 

 

Regionsbestyrelsesmøde onsdag den 1.6.2022, kl. 13 -17.30 

Mødet holdt ved Kokholm 3.a, lokale M4, Bramdrupdam, 6000 Kolding 
 
Deltagere: Lis Jensen, Helene Benfeldt, Rikke Kruse, Helle Bruun, Louise Beck, Lau Rosborg, 
Niels Fryd, Thomas Bertelsen, Ann Louise Lunddahl, Rune Myrup Andersen, Brian Errebo-Jensen 
 
 
Kl. 13-14.30 deltager netværkskonsulent Lene Lebech i mødet. Lene er blevet ansat som 
netværkskonsulent i Region Syddanmark pr. 1. maj. 
Der vil være lejlighed til en præsentationsrunde, og en drøftelse af opgaver for Lene. Desuden en 
brainstorm over ideer og involvering af medlemmer.  
Brian præsenterer økonomien ift. netværkskonsulent. 
 
I umiddelbar forlængelse af RB-møde ringes der til dimittender. 
 
Lene præsenterer sig selv. 
 
Kan kontaktes på: ll@fysio.dk  
 
Lene kommer til at deltage i bestyrelses møder ad hoc.  
Lene præsenterer sig selv og kort præsentationsrunde af regionsbestyrelsen.  
.  
Herefter input/ drøftelse af eventuelle fremadrettede opgaver.  
Lene er i gang med at afdække hvad der findes af netværk. Undersøgende, nysgerrig på hvad der 
er af behov og ønsker. Har arbejdet meget med dannelse af netværk, frivillighed. 
En prøvehandling for nuværende tager afsæt i netværket i psykiatrien.  
Obs på netværk ift. vestibulær træning Thomas Thomsen. 
 
Psykiatrien – Obs på arbejdsmiljøet i psykiatrien. Svært at være nyuddannet, det er vigtigt at de 
stillinger er bæredygtige og en opfordring til at arbejde endnu mere sammen med uddannelserne. 
Der arbejdes på en et-årig uddannelse, via 10-års planen, ift. at have flere kompetencer til at 
kunne arbejde i psykiatrien. Eventuelt invitere direktør Charlotte Josephsen til et kommende RB-
møde. 
 
Fremadrettet kan der arbejdes med klynger – udvikling af professionen – gerne udvikle større 
netværk blandt de praktiserende.  
 
Opmærksomhed på erfa grupper for fx nyuddannede i praksis sektoren. Tage hver sin patient case 
med og erfaringsudveksle. 
 
Overgang mellem det regionale og kommunale – tværfaglig ”skolebænk”.  
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Bachelorprojekt ift. hybrid stillinger, hvad ligger der i det? Det blev præsenteret på medlemsmøde 
den 25.5.22. Brian vil efterspørge bachelorprojektet og undersøge nærmere. (Hybridstillinger som 
en del af fremtidens fysioterapi. Louise Blockx, Emilie Smed Thomsen, Astrid Munk Matthiesen). 
 
 
Evt. samarbejde omkring kontakten til uddannelsesstederne: 
Bruge studieambassadørerne. Bestyrelsen har kontaktpersoner: 
Lau – Odense 
Lis – Haderslev 
Helle – Esbjerg. 
 
Møde forum – ift. at oparbejde netværk tværsektorielt. Facilitere til relationer, tovholderfunktion.  
 
Lene evt. deltage i et dialog møde med Odense kommune.  
 
Netværk kan godt være adhoc netværk. Et netværk behøver ikke nødvendigvis leve i flere år. 
Måske kan der være et indsats område kørende et år og så lukker netværket ned igen.  
 
Tingene skal være så interessante at man gerne vil komme på frivillig basis og bruge fx en aften 
på det. 
 
Vigtigt at der kigges på tingene strukturelt og organisatorisk.  
Snak omkring brug af sociale medier. 
 
De faglige selskaber har også forventninger til netværks konsulenten. Flere af de eksisterende 
netværk har ikke ophæng i de faglige selskaber i forvejen. 
 
Økonomi: 
Driften til at afholde netværks arrangementer - opbygning af disse - det skal regionsbestyrelsen 
afholde. Altså forplejning, kørsel. 
Overveje administrationsgebyr ift. arrangementer? 
Der evalueres efter et år ift. forbrug og budgetlægning – opfølgning.  
 
Data på deltagerne til vores arrangementer kan trækkes fra kursusafdelingen, idet tilmelding sker 
hertil. Bruge disse data til at se på fremadrettede ønsker. 
 
 
BEJ orienterer om at Socialrådgiver foreningen har flere års erfaring med at bruge netværks- 
konsulenter. Har fx også brugt dem på arbejdspladser, hvor der var udfordringer.  
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Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark                    

 

 

Dagsorden 

O. Valg af referent 

Helle er referent  

 

1. Underskrift af referater fra RB-møder den 31.3.2022 

    Herunder opfølgning på punkter fra sidste møde.  

 

Medlems møder:  

Obs den 07.06.2022, kl.16.00 i Ringe. Der skal hentes sandwich og drikkevarer. Niels sørger for 

dette og aftaler direkte med Ann Louise.  

 

Obs på Regionsbestyrelses konferencen den 5 og 6. september v. Comwell, Kolding. Temaet er 

Fremtidens Fysioterapi.  

 

Ann Louise - Der arrangeres et symposium om temaet fald og faldforebyggelse – et 

dagsarrangement. 

 

Den 26.10.2022 er der lavet en faglig dag arrangeret af fraktionen for kliniske undervisere.  

Ann Louise sender programmet rundt – der er plads til 450 deltagere.  

 

Generelt: 

Tillykke til Ann Louise – 50 år. En lille tale og gave med tak for indsatsen i RB. 

OBS evt. tage kontakt til studenterambassadører og høre til hvordan det går. Obs til Lau, Helle og 

Lis.  

 

 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden godkendes 

 

3. Sager til beslutning 

          

3.1 Status vedr. beslutning om konstituering af Rikke Kruse som næstformand pr. 1.5.2022 

  

Rikke Kruse er startet pr. 01.05.2022. Er frikøbt 1 dag om ugen fra SVS Esbjerg frem til den 

31.12.22. 

BEJ og Rikke Kruse kigger kalendere igennem og ser hvilke arrangementer de hver især kan 

deltage i. Fx ved sammenfald af mødet, så der kan være deltagelse begge steder.  
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Fordeling af ansvarsområder - Rikke har primært ansvaret for TR området. Kort redegørelse for 

samarbejde, opgavefordeling og økonomi. 

 

Der er generelt kommet flere centrale opgaver ud til regionsformændene. Der er budget til at 

kunne frikøbe Rikke i 2022 og fremover. 

Næstformandsfunktionen evalueres ved RB-mødet den 6.12. 

 

Huske at fx inddrage fx TR når der er møder med rådmænd, politikere etc. Giver større 

medinddragelse og ansvar. 

 

Der kan nu genereres og udsendes nyhedsbreve via kommunikationsafdelingen. 

 

Drøftelse af om vi skal bruge energi på nyhedsbreve.  

Der konkluderes at det er godt givet ud.  

 

Bej synes det vil være naturligt at gøre i forlængelse af et bestyrelsesmøde. Gerne gøre 

nyhedsbrevet kort og indsætte links, hvis folk ønsker mere information. 

 

Lau efterlyser at der eks. kommer lidt fakta bokse – fx ledigheds tal, antal dimittender etc.. 

Kunne fx også indeholde lokale nyheder, som kan krydre tingene lidt. Vigtigt at hjemmesiden er 

dynamisk, og at vi som regionsbestyrelse fodrer den.  

 

OBS Lis og andre kan sende nyt billede til Bej ift. billede på hjemmesiden. 

 

 

3.2 Evaluering af deltagelse i Danske Fysioterapeuters Fagkongres den 17-19. marts 2022 

 

Udbyttet af fagkongressen.  

Ann Louise – vigtigt at der også kommer nogle pingér, for at kollegaer i al almindelig kommer med. 

Rune – god viden omkring andet end fagligheder – eks. PKA.  

Niels -   godt at netværke, godt med faglige input ift. projekter.  

Lau – dejligt at se glade kollegaer – uagtet alt som er gået forud ift. sociale medier, formandsvalg 

etc. Altid godt ift. netværk. Forslag til at fx regionsbestyrelserne præsenteres på fagfestivalen – 

dog er det ikke alle bestyrelser der deltager. 

Rikke – appén kan gøres bedre. Ellers godt med netværk også.  

Thomas – godt med netværk. 

Helene – vigtigt at der er faglige pinger – kursusbudgetterne er små, derfor vigtigt at der er noget 

at komme efter.  

Lis - værdi diskussioner, færre ”håndværksmæssige” oplæg, befriende at det var nyt – forskellige 

holdninger til dette. Undren over at der ikke var udstillinger/ stande om lørdagen. 

 

Bej oplyser at fagkongressen skal hvile i sig selv. Udgifterne skal dækkes via indtægterne.  

Holdningen er med baggrund i at faktisk få af medlemmerne deltager - det var derfor vigtigt, at 

deltager antallet kom op over ”de magiske” 1000 ud af de i alt ca. 16.000 medlemmer.  

 

Alt i alt en rigtig fin fagkongres.  
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3.3 Status på deltagelse i Folkemøde på Bornholm den 16-18. juni; m. afrejse den 15.6. 

 - Transport, ophold, forplejning og andre praktiske ting 

 - Deltagelse i forskellige arrangementer. 

 

Rent praktisk: 

Lejlighed ok (Lis). Rø Vej 19. Der er 8 kilometer til Allinge. 

Billetter til færgen (Thomas)  er ok. Afgang fra Ystad 20.30 onsdag. Sejle hjem lørdag kl. 12.30.  

Færgetid 80 minutter. Mødetid i Ystad 19.45 den 15.06.2022 

 

Runes bil– Helle, Rikke, Thomas, Lis 

Laus bil – Niels., Ann-Louise, Helene, Brian.  

 

Louise – evt. køre med Tine Hasselbrinch ? 

 

Overnatning: Sekretariatet holder til i Storegade 28 i Allinge. Der laves t-shirts til medlemmer af HB 

som kommer, og der er forespurgt på t-shirts til regionsbestyrelsen. 

 

Region Syddanmark har de tre lejligheder.  

Hver især skal selv medbringes sengelinned, håndklæder. Regntøj/ paraply. 

Rune – toiletpapir, køkkenrulle. 

Helle - viskestykker, karklude, håndsæbe, opvaskemiddel. 

Lis – boller, juice, smør, marmelade, neskaffe. 

 

Niels tager luftmadras med. 

Ann–Louise sørger for snacks til torsdag aften. 

Bej tager vin med. 

Lis undersøger ift. cykler. 

 

Folk er selv ansvarlige for frokost. Der spises aftensmad sammen.  

 

3.4 Repræsentantskabsmøde den 28-29.10. i Nyborg 

Første drøftelse af evt. forslag og temaer til drøftelse på repræsentantskabs- 

 mødet. Frist for indsendelse af forslag er den 22. august. 

Ved RB-mødet den 10. oktober inviteres øvrige repræsentanter valgt i Syddanmark til 

at deltage mhp. at drøfte dagsordenen til repræsentantskabsmødet. 

 

Der skal vælges ny hovedbestyrelse. Stor søgning til de 5 frie pladser til repræsentantskabet. 

 

Principperne for fremtidens praksissektor og arbejdsforhold for medlemmer i praksissektoren.  

Evaluering af arbejdsmarkedsmodellen. Tror man stadig på denne?  

 

Louise forslag:  Ønsker hjælp til at få kvalificeret forslag omhandlende værn mod kapital fonde.  
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Rikke: Forslag om et års gratis medlemskab til et fagligt selskab, det første år efter dimission. 

 

Der er nuværende indfasning i 3 måneder inden man som medlem skal betale fuld kontingent efter 

dimission. Forslaget kan evt. kvalificeres ved DSFs bestyrelse.  

Hvem skal afholde udgiften til dette forslag? Danske Fysioterapeuter – Dansk selskab for 

fysioterapi? 

 

Bej undersøger hvorledes de andre nordiske lande gør dette. 

Rikke og Louise kontakter Anders Lorentzen vedr. videre formulering af forslag. Vigtigt at der 

undersøges den økonomiske konsekvens af gratis medlemskab. 

 

Lau: Stiller forslag om at der købes en 2-værelses bolig tæt på Holmbladsgade som formanden 

kan benytte. Der laves en økonomisk beregning på dette. 

 

Forslagene kan evt. drøftes/ kvalificeres til Folkemødet, hvis tiden tillader det.  

 

Louise spørger hvorledes repræsentation af lejere/ ansatte sikres ind i regionsbestyrelserne. 

 

 

 

5. Sager til orientering  

5.1 Orientering fra formanden;  
- Flytning af studiepladser fra Fysioterapeutuddannelsen i Odense til nyt campus i 

Svendborg. Effektueres om ca. 2 år. Campus er i gang med at blive bygget. Der 
orienteres om konsekvenserne. Der skal i alt udflyttes ca. 1000 pladser fra 
professionshøjskolerne nationalt. Lige nu er det ca. 35 studiepladser som skal 
udflyttes fra Odense. 
 

- Status på opgaveflytning OUH og Sygehus Sønderjylland. Det er et år siden at 
rehabiliteringsafdelingen blev flyttet ud på afdelingerne. Der er et godt 
samarbejde med TR érne.  

- Møde med rådmand Tommy Hummelmose, Odense Kommune, den 25.4 
- Møde med rådmand Brian Dybro, Odense Kommune, den 26.4. 

Baggrunden for møderne er en ny organisering på sundhedsområdet. Positive 
møder med fremadskuelser. 

 
- Jubilæumsarrangement den 27.4 i Kolding; herunder økonomi. Mange positive 

tilbagemeldinger. Opmærksomhedspunkt ift. fra hvornår man er opstartet med 
medlemskab.  

 
- Handicaptopmøde i Odense Kommune den 28.4 – spot på handicapområdet. 

 
- Brian orienterer omkring lønpolitisk drøftelse den 30.5 i psykiatrien i Region 

Syddanmark. Bej deltog sammen med tre TR. Der var blandt andet lejlighed til at 
gøre opmærksom på meningsfulde og bæredygtige stillinger til fysioterapeuter. 
Det er uacceptabelt, at især nyuddannede fysioterapeuter risikerer at få et knæk 
og hurtigt søger væk.  
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5.2 Andre orienteringspunkter 

Ny studieleder, Maja Bertram pr. 1.3.22 v. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg 

Haderslev. Tidl. studieleder på sundhedsvidenskabsuddannelsen, Esbjerg 

Helene orienterer om ældretopmøde på Langeland. Klart FOA og sygepleje 

dagsorden. Fastholdelse og rekruttering. Helene oplevede ikke at der blev talt 

forebyggelse og rehabilitering særlig meget. Rehabiliteringsdagsorden er gået lidt i 

baggrunden ift. plejeparadigmet.  

Rikke - har været til ROS møde – Regionalt Organisations Samarbejdsmøde. Der var 

besøg af Stephanie Lose. 

Rikke - Dialogmøde i Vejle kommune med borgmesteren, TR fra velfærds 

forvaltningen, Mette Jørgensen deltog også. Rekruttering og fastholdelse var et 

fokusområde. 

Rune - Er kommet med i en referencegruppe på ældreområdet i Danske 

Fysioterapeuter. Rune er valgt som medlem af TR-rådet.   

   

6. Punkter til kommende møder, herunder evt. gæster 

Der er aftalt følgende RB-møder i den resterende del af 2022: 

Torsdag den 25.8, kl. 9-17 (besøg af formand Jeanette Præstegaard, kl. 12-15) 

Mandag den 10.10, kl. 9-18 (øvrige repræsentanter valgt i Syddanmark inviteres til at 

deltage kl. 15.30-18 mhp. på drøftelse af kommende repræsentantskabsmøde) 

Tirsdag den 6.12, kl. 13-17.30 med efterfølgende julemiddag 

Evt. invitere Charlotte Josefsen, administrerende direktør for psykiatrien i Region Syddanmark til et 

bestyrelsesmøde. 

 

7. Eventuelt 

Ann-Louise er inviteret af Athenas til en inspirationsdag den 20.06.2022 ift. at få inspiration til 

kommende medlemsmøder.  

 


