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      6.9.22 - HB/Bej 

Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark                    

      

Referat 

Regionsbestyrelsesmøde torsdag den 25.8.2022, kl. 9 -17 

Mødet holdes ved Kokholm 3.a, lokale K2, Bramdrupdam, 6000 Kolding 
 
Deltagere: Lis Jensen, Helene Benfeldt, Rikke Kruse, Helle Bruun, Louise Beck, Lau 
Rosborg, Niels Fryd (deltog virtuelt), Thomas Bertelsen, Ann Louise Lunddahl, Rune 
Myrup Andersen, Brian Errebo-Jensen 
 
 
Dagens gæst er formand Jeanette Præstegaard som deltager virtuelt kl. 13-14.15. 
Jeanette har et ønske om at besøge alle regionsbestyrelser for at hilse på og have en 
dialog om aktuelle emner. Det forventes at Jeanette har et lille oplæg på max. ½ time. 
 
Virtuelt møde med Jeanette Præstegaard– orienterer omkring de første 120 dage som 

formand. Startede den 01.04.2022. 

Har etableret referencegruppe til de igangværende arbejde med ældreområdet..  

Prioriteret de 10 vigtigste fagforeninger for DFys. Haft besøg af Søren Brostrøm og bl.a.  

drøftet systematisk livslang læring.  

 
Kl. 10.30-12 deltager netværkskonsulent Lene Lebech i mødet.  
 
 

Dagsorden 

 

O. Valg af referent 

Helle er referent  

 

1. Underskrift af referat fra RB-mødet den 1.6.2022 

    Herunder opfølgning på punkter fra sidste møde.  

Kontaktpersoner til studenter ambassadørerne opfordres til at tage kontakt til 

ambassadørerne inden for den nærmeste fremtid.  
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2. Godkendelse af dagsorden 

 

 

3. Sager til beslutning 

          

3.1 Evaluering af regionsbestyrelsens deltagelse i Folkemøde på Bornholm den 16-

18. juni 

 - Indtryk fra foredrag og kontakter? 

 - Inspiration til vores arbejde i RB? 

 - Hvordan fungerede overnatningsstedet? Afstand til Folkemødet? 

 

- Kort overblik over økonomien ifb. med RB´s deltagelse i Folkemødet. 

 

Enighed omkring at ”hovedkvarteret” for Danske fysioterapeuter i Allinge var 

genial. Godt med et centralt samlingssted. Der kan arbejdes med, at der 

centralt tages stilling til om der skal deltage en eller to regionsbestyrelser på 

folkemødet ift. synlighed.  

 

Ann Louise – ønskværdigt at der var flere regionsbestyrelses medlemmer. 

Rikke – godt med synlighed,  

Helle – Tænke mere strategisk ift. hvorledes vi fordeler os som ”fysioterapeuter” ved 

forskellige oplæg.  

Niels – oplevede at DSR italesatte ”mere i løn” – her kan fysioterapeuter i stedet have 

fokus på forskellige vinker ift. hvordan der strategisk kigges på løsningsforslag til 

sundhedsudfordringerne. 

Lau – tænke lidt mere utradionelt ift. hvilke oplæg vi er synlige i. T-shirts kan med fordel 

være af anden kvalitet. 

Helene – være lidt på forkant med hvilke løsninge, der kan være til oplæggene - så det 

bliver konstruktivt. Stor ros til AC teltet. 

Thomas – vigtigt vi også selv forsøger at brede vores interessefelt ud. 

Lis – Godt med stor synlighed, og Danske Fysioterapeuters stemme var markant. 

Påvirkede debatterne. Vigtigt at flere kan få en opgave, appen var lidt uoverskuelig ift. 

oplæg. 

Louise – Hørte flere oplæg omkring mental trivsel – vigtigt at vi tænker dette ind på flere 

planer. 

Rune – Svært at få overblik – hørte oplæg omkring arbejdsmiljø, 4 dages arbejdsuge.  

Brian – God balance med ansvarlighed omkring deltagelse. Have fokus på hvad er målet – 

således at tonen ikke bliver skinger. Vigtigt at brede fysioterapiprofilen ud. Fortsat fokus på 

bæredygtighed, socialt ansvar, ulighed i sundhed 

 

HB skal evaluere hvad man vil med deltagelse på folkemødet, hvad er udbyttet – 

fremadrettet? Hvad vil vi som forening benytte dette til?  
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Info om at Hollændergården er booket af Region Sjælland/ Hovedstaden til næste år. 

 

Brian orienterer om, at deltagelsen total set har kostet ca. 45.000 kr. 

 

 

3.2 Budgetopfølgning 1.1-30.6.22 (bilag) 

 - Kort gennemgang og status v. Bej. 

Ingen kommentarer. 

 

 

3.3 Kort status ved netværkskonsulent Lene Lebech 

Hvad arbejder netværkskonsulenterne med og hvilke medlemsgrupper er kontaktet? 

Er der behov for mere information om netværkskonsulenterne? 

 

Lene kommer med oplæg. Slides fra oplægget er vedhæftet 

Der skal ske ansættelse af ny konsulent i region Midt/ Nordjylland. Lene er med i 

ansættelsesudvalget. 

Orienterer omkring nuværende opgaver, hvor der er fokus på netværksdannelse. Har 

kontakt til TR. 

Psykiatrien er i fokus. Lene og Ida dækker lige nu ind i region Midt/ Nord også, så nogle 

opgaver kan af gode grunde først opstarte lidt senere end planlagt.  

 

Rune – opmærksomhed på de studerende, studenterambassadører. 

Ann Louise – opmærksomhed på netværkskoordinatorer. 

 

Lene opfordrer til at benytte mailadressen: 

netvaerk@fysio.dk 

 

Netværks konsulenter deltager på regions bestyrelseskonferencen. 

 

 

3.3 Første drøftelse af generalforsamling i region Syddanmark 

- Jf. vedtægterne: 

”§ 21 Regionsbestyrelsen har til opgave at varetage medlemmernes lokale 
interesser inden for regionens område. 

Stk. 2. Regionsgeneralforsamlingen er regionens højeste myndighed i alle 
regionens anliggender. Der afholdes regionsgeneralforsamling hvert andet år i 
ulige årstal inden for perioden april/maj. 
Generalforsamlingen indvarsles med mindst 14 dages varsel gennem Danske 
Fysioterapeuters fagblad og på hjemmesiden.” 

- Sted, form, foredragsholder? 

mailto:netvaerk@fysio.dk
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Lene Lebech laver mini beretning om netværkskonsulenter, som inkluderes i 

den samlede beretning. 

 

 

 

Dato fastsættes til onsdag den 26.04.2023, kl. ca. 16.30-20 i den store sal v. Fredericia 

Idrætscenter. Mødetid for regionsbestyrelsen ca. kl. 14.  

Anslået deltagerantal: 70-100 medlemmer.  

Overvej gerne mulige indslag som musikere eller foredragsholdere. 

Louise – gerne noget musik, evt. lidt fortællende oplæg. 

Rune – gerne genbesøge hvad du som medlem får for pengene.  

Brian - evt. give taletid til 3-4 medlemmer – give bud på fremtidens Danske 

Fysioterapeuter. Gerne aktivere medlemmerne ved bord diskussioner. 

Helene – evt. knytte det op på arbejdspladser, hvad sker der her hos os. 

Ann Louise – oplæg fra nogle, som arbejder i psykiatrien, hybridstillinger, klinik ansatte. 

 

Drøftelse omkring virtuelle muligheder for deltagelse: 

Ann-Louise – kan man deltage online? Evt. at vi kan blive klogere på om man kan blive 

mere skarp på dette. Hvis deltagelse online, så skal præmissen præciseres – evt. at der 

kan deltages til gennemgang af beretningen. 

Lene – informerer om at er findes mikrofoner (giraffer) som flytter sig efter lyden.  

Rune – evt. live streaming fra gennemgang fra beretningen. 

Louise – gerne tage hensyn til børnefamilier ved virtuel deltagelse 

Lis + Helene – tilhænger af livestreaming. 

 

Der arbejdes videre med de teknologiske muligheder for virtuel deltagelse og 

livestreaming. Herunder økonomien forbundet med dette. 

 

 

3.4 Repræsentantskabsmøde den 28-29.10. i Nyborg 

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

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

 

Rikke er forfatter på to forslag. Fremstilles som forslag fra alle repræsentanter valgt via 

regionsbestyrelsen. 

Rikke motiverer begge forlag.  

Ift. medlemskab af de faglige selskaber – opfordring til at arbejde videre med et forslag til 

næste rep. møde. En forpligtende opfordring. Et krav til HB. 

Brian undersøger videre på de norske erfaringer med trinvis kontingentforhøjelse for 

dimittender. 
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Begge forslag giver anledning til at diskutere omkring dimittender/ hvilken signalværdi 

sender vi? Opmærksomhed på denne gruppe.  

 

Lau – stiller forslag om at der købes en formandsbolig. Stiller forslaget selvstændigt. 

 

 

 

 

Bej – orienterer om at der er i alt 47 forslag, disse skal drøftes på HB 

(OBS. Efterfølgende er repræsentantskabsmødet forlænget med en dag, så 

det afholdes den 27-29.10, fortsat i Nyborg). 

 

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

Syddanmark til at deltage mhp. at drøfte dagsordenen til 

repræsentantskabsmødet.  

- Indstilling: Desuden skal RB beslutte om vi ønsker, at øvrige medlemmer 

i Region Syd kan deltage i drøftelsen kl. 16-18.30 (dvs. et åbent RB-

møde). 

 

Beslutning: 

Mødet annonceres som et åbent RB-møde for alle medlemmer. Virtuel deltagelse er en 

mulighed. 

 

 

5. Sager til orientering  

5.1 Orientering fra formanden;  
- Optag ved Fysioterapeutuddannelserne sommer 2022.  

 
Der er stadig ledige pladser ved uddannelsen i Esbjerg. Har betydning for UC´ernes 
økonomi. Har ligeledes betydning for praktikstederne. Tankevækkende. 
 
Brian orienterer omkring status og eksempler på opgaveflytning – blandt andet på OUH 
Svendborg, Odense Kommune, Sønderborg Kommune, Præstegaardsskolen i Esbjerg 
etc.   
 
Lene Lebeck samler eksemplerne på hybrid stillinger, udtryk for udfordringer i 
kommunerne/ regionerne ift. rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.  
 
Hvorledes opfanges disse dimittender og andre medlemmer, så problemet begrænses? Få 
godt fat i et samarbejde med TRérne. Vigtigt at tillidsrepræsentanterne er opmærksomme. 
Det er en svær problematik at løse, så længe der ikke er balance ift. udbud og 
efterspørgsel efter fysioterapeuter. 
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Omtale af ”scenariekryds” (Steen Hildebrandt) – Louise. 
Rune – Vigtigt at italesætte at fysioterapeuter ikke kan lave stomipleje, kateter, pleje etc. 
ift. projekt omkring hverdagsrehabilitering i Esbjerg. Personalet oplæres ikke ordentligt/ har 
ikke nødvendigvis kvalifikationerne til at løse alle opgaver. 
Ann- Louise – artikel i fagbladet omkring opgaveglidning, hvornår er det fys arbejde og 
måske fortælle den gode historie (arbejdsmiljø). Brug kompetencerne ind i 
hverdagsrehabilitering. Sætte ind med ergo- og fysioterapi, således at borgerne ikke bliver 
så plejekrævende.  
Lis – Lis kan høre lederne sige –”Hvad kan vi så bruge jer til”? 
Brian – nogle af de som ikke har en lokal TR henvender sig sent. Vigtigt at der hele tiden 
er fokus på dette. Tages op på TR mødet den 07.09.22. Evt. kan det være nødvendigt at 
lave særskilt temadag for TR omkring opgaveglidning/ plejeparadigme.  
Helene – giga problem, det er voksende. 
Lau – er vi gode nok til at spille ind i tænkningen på fx en afdeling, hvor der arbejdes 
meget tværfagligt? 
Brian– refleksion ift. hvordan andre faggrupper ser os.  

 
 

FEA-aftaler i Region Syddanmark i psykiatrien. Aftale forhandles sammen med 
Ergoterapeutforeningen. Sammenligner med FEA-aftale indgået med DSR. 
 

 

5.2 Andre orienteringspunkter 

  

Ann Louise – der er fremsendt invitation til regionsbestyrelseskonferencen. Der er kommet 

overblik over planlægningen.  

Medlemsmøder: 

27. 09.2022 fyraftensmøde i Kolding om Hvidbogen om rehabilitering.  

01.11.2022 – Prostatacancer – Fagstafet i Tønder kommune - Skærbæk. Brian kan 

deltage. 

 

Kommende i 2023 – Niels foreslår musikterapi – dyb bas, evt. neurolog Peter Michael 

Nielsen.  

Faldsymposium i Kolding.  

Rikke vil gerne have fagstafet – sent forår. Forskningsprojekt om svimmelhed på SVS 

Esbjerg.  

 



7 
 

Overveje medlemsmøde omkring opgave flytning. Drøftelse af hvad som sker regionalt/ 

kommunalt. Hvorledes ser lederne på dette? 

 

Louise – Scenarie kryds – oplæg omkring dette og drøftelse om dette i praksis sektoren, 

Steen Hildebrandt.  

Rikke – orienterer om at der er kommet ret til 5 dages omsorgs orlov - ulønnet – er trådt i 

kraft den 02.08.2022.  

Rikke – deltaget i møde i Vejle Kommune om tværgående TR-funktion (slides fra mødet 

vedhæftet). 

 

6. Punkter til kommende møder, herunder evt. gæster 

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

- Mandag den 10.10, kl. 9-18.30 (øvrige repræsentanter valgt i Syddanmark 

inviteres særskilt til at deltage kl. 16-18.30 mhp. på drøftelse af kommende 

repræsentantskabsmøde). Mødet er i øvrigt åbent for alle medlemmer. 

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

Charlotte Josefsen, direktør i Psykiatrien i Region Syddanmark deltager kl. 

16-17.30. De 4 TR i psykiatrien er inviteret til at deltage under oplæg og 

diskussion med Charlotte Josefsen. 

På sigt dagsordensætte at drøfte fysioterapeuter uden for / indenfor 

ydernummer. 

- Louise fremsender materiale til RB vedr. ”scenarie kryds”. 

 

 

7. Eventuelt 

 

Ann Louise – kompetence profil ift. kliniske undervisere er nu blevet udfærdiget. Skal i 

høring i HB – Ann Louise skal præsentere denne i HB. 

Lis – omtaler et samarbejde med forfatter Ann-Marlene Henning.  

 

 


