
Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark 

 

     31. marts 2022, RK 

 

Referat 

 

Regionsbestyrelsesmøde torsdag d. 31. marts 2022 kl. 13:00 – 17:30 

Mødet afholdes ved Kokholm 3a, lokale M4. Bramdrupdam, 6000 Kolding. 

Der serveres frokost i kantinen fra kl 12:00. Der vil være kaffe/the og kage til mødet. 

 

Deltagere: Lis Jensen, Helene Benfeldt, Helle Bruun, Louise Beck, Ann Louise Lunddahl,  

Lau Rosborg, Thomas Bertelsen, Niels Fryd, Rune M. Andersen, Brian Errebo-Jensen. 

Konstitueret regionsformand Rikke Kruse leder mødet. 

Dagens gæster kl 16:00 – 17:00: Studenterambassadører fra UC-syd Esbjerg, Mark Deding og 

Emma Nielebock Hansen og fra UCL Odense, Ida Sørensen og Katrine Jørgensen – afbud. 

Temaet er fastholdelse og service af studerende i overgangen fra dimittender til aktive 

fysioterapeuter på arbejdsmarked. Hvad ønsker og mangler de fra foreningen. I hvilken rækkefølge 

og hvornår ønsker de foreningens henvendelser. Hvad forestiller de sig, at de vil bruge foreningen 

til? Tænker de at være medskabende til fagets og foreningens udvikling? Hvad vil være nytteværdi 

for dem nu og i fremtiden? 

 

 

Dagsorden 
Valg af referent 

Helle er referent 

 

1. Underskrift af referat fra RB-møde den 24. januar 2022 

Herunder opfølgning på punkter fra sidste møde. 

Der har ikke været bemærkninger til referatet. 



Rikke følger op med følgende kommentarer:  

Punkt 3 – Forslag om de som ikke er medlem, kan få et års gratis medlemskab af et fagligt 

selskab. Skal det evt. løftes videre som et forslag til repræsentantskabet ? Sættes på 

dagsorden til næste gang. 

 

Skal der være mere åbenhed omkring vores arrangementer – altså at ikke medlemmer kan 

deltage. Der kan være noget principielt omkring medlemskab/ ikke medlemskab ift. 

arrangements deltagelse. Kan dette være med til at hverve medlemmer ? Kan evt. forsøges 

som et projekt. Vedtages der noget principielt skal dette formentlig over HB. Det er forsøgt 

ved et arrangent her i regions syd. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendes 

 

3. Sager til beslutning 

 

3.1  Medlemsmøder 

Status ved Ann Louise: hvad er planlagt og hvilke tiltag skal ske i 2022. 

Der er afholdt: 

17.01.2022 – Vestibulær rehabilitering, Kolding.  

Tilsvarende arrangement igen planlagt til den 24.05 – Vestibulær rehabilitering, Odense (105 

tilmeldte nuværende). 

 

Kommende: 

LIN lejring – med Wendy Martin – 05.04.2022, kl. 16.00-20.00. på Lunden, Varde. 

Rune deltager fra bestyrelsen.  

LIN lejring - gentagelse den 07.06.2022 hvor underviserne er bookede. Der mangles et lokale. 

Helene undersøger om der kan være et sted på Fyn, hvor det kan afholdes. Helene melder tilbage 

til Ann-Louise. 

 

Evt. skal der laves et arrangement sammen med studenter ambassadørerne ? Fagstafet. 



 

Den 24.05 Kolding, psykiatriplan – i samarbejde med det psykiatriske selskab. 

 

26.10.2022 - temadag arrangeret af kliniske undervisere, dagen er målrettet ledere, Trére, 

regionsbestyrelser, repræsentanter for de studerende. 

ACT ( Acceptance and commitment therapy) til fysioterapeuter – evt. arrangement i november ? 

 

Afholdte arrangementer – Refleksion, opsamling, ønsker fremadrettet: 

Ann Louise – evt. få en fysio.dk mail, således at ting ift. medlems arrangementer kan tilgå denne. 

(Ann Louise taler med sekretariatet omkring opsætning på hjemmesiden, ift at arrangementer ikke 

tages af førend de har været afholdt (inddeling i 6 felter i stedet)). 

 

 

3.2              Evaluering af medlemsmøder i samarbejde med DSF   

ved Ann Louise og Rikke. 

Reviews – to oplæg i Esbjerg, Odense, samarbejde med DSF – selskab for sports fysioterapi. Ved 

Odense mødet var der ét ikke medlem. Er kontaktet efterfølgende, fysioterapeuten er ikke 

medlem pga. økonomi. Kontakt efterfølgende til DSF omkring samarbejde. De udviste ikke den 

store interesse i et samarbejde med os!  

Vi vil stadigvæk gerne lave arrangementer med DSF men prøve med nogle at de mindre faglige 

selskaber.  

 

 

3.3 Ny møde dato 

 RB d. 6. september 9:00 – 17:00 skal flyttes pga. regionskonference d.  

4. og 6. september. Nye forslag: 24.8, 25.8, 1.9?  

Der besluttes ny  dato den 25.08.2022 kl. 09-17.00 i stedet. 

 

 3.4     Budget 2021   

Gennemgang for godkendelse ved Brian. 



Regnskabet gennemgås. 

Udgiften til medlems aktiviteter er forholdsvis mindre idet der har været Corona. Ligger normalvis 

højere.  

1. maj 2022 skal der tages højde for at netværks konsulenten ansættes. Endnu ikke klarlagt hvilke 

udgifter det medfører i regionsbestyrelses regi. 

 

Udgiften til web redaktør er en fast udgift.  

Budgettet godkendes. Regnskab og budgettet fremlægges på general forsamlingen 2023. 

 

Bilag vedlagt 

3.5 – Dagsordens punkt i forlængelse af budget.  

Der kan evt. vælges fremadrettet at uddelegere opgaver. Evt. konstituere en næstformand. Brede 

opgaverne mere ud på flere medlemmer af bestyrelsen ift. at få øget kompetencerne/ have flere 

ansvarsområder. Dette set i lyset af den gode effekt det har at Helle er referant og Ann Louise er 

arrangement ansvarlig.  

Der besluttes i regionsbestyrelsen at der ligges op til at honorere en næstformand til udvalgte 

opgaver, således at kompetencerne bredes ud og der kan ske en fremtidssikring til politiske 

opgaver/ netværksdannelse fremadrettet. Der indstilles til at Rikke Kruse kan frikøbes til udvalgte 

opgaver som næstformand. Der er enighed i regionsbestyrelsen omkring dette. Omfanget aftales 

nærmere, nuværende er der lagt op til en dag om ugen.  

 

 

             4.   Sager til orientering 

4.1 Brian gennemgår principperne for praksis sektoren, UP, HB ect. 

Louise har stillet spørgsmål til, hvordan man kvalificerer et forslag til rep. og om RB til deltage i 

arbejdet. Punktet udskydes til næste møde. 

 

4.2                    Evaluering af Fagkongressen. Punktet udskydes til næste møde. 

 

 

4.3                     Andre orienteringspunkter 



Herunder status på Bornholm. Hvem kører og er der nogen der rejser tidligere?  

Lejligheden er bestilt, billetter til færgen er købt.  

Runes bil – Helle, Rikke, Thomas, Lis. 

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

Rikkes bil (hvis nødvendigt) – kan jo kører til Ystad og så må vi gå ombord på færgen og kører en 

ekstra gang mellem Rønne og Allinge. 

Niels/ Louise tager en luftmadras med. 

 

Evaluering af Dialogmødet. Fremtidens fagforening. 

Dag 2 er blevet evalueret ret hårdt i HB.  

Louise – Ulighed i sundhed, er det en kerneopgave i fagforeningsarbejde. 

Lau – hvad er det medlemmerne efterspørger.  

Deltager Danmark er efterfølgende kontaktet ifm. evalueringen og blevet fortalt af Direktøren, at 

deres oplæg ikke var på niveau med forventet. 

 

Rikke: Orienterer omkring at vi sammen med sekretariatet har udsendt en brev til Stephanie Loose 

og Bo Liebergren  omkring hvorledes operations puklen kan afvikles. F.eks ved at benytte 

fysioterapi i stedet for operation. Opmærksomhedspunkter ift. om der skal tilbydes fysioterapi ift. 

at borgere ikke taber funktionsniveau i ventetiden, eller for at afhjælpe en smerteproblematik, 

eller øge borgerens forudsætning for at komme sig hurtigt efter operation.  

Tallene følges ift.operations ventetider i Danske fysioterapeuter. 

 

Dagens Tema kl. 15:30 – 17:00 er fastholdelse og service af studerende i overgangen fra 

dimittender til aktive fysioterapeuter på arbejdsmarked. Hvad ønsker og mangler de fra 

foreningen. I hvilken rækkefølge og hvornår ønsker de foreningens henvendelser. Hvad forestiller 

de sig, at de vil bruge foreningen til? Tænker de at være medskabende til fagets og foreningens 

udvikling? Hvad vil være nytteværdi for dem nu og i fremtiden? 

Som en forlængelse af sidste RB møde med oplæg fra Niels Erik Rasmussen og Laust Høgedahl får 

vi besøg af 4 Studenterambassadører. Vi skal drøfte og blive klogere på, hvad de unge studerende 

og kommende fysioterapeuter ønsker og forventer af foreningen.  

Forberede mødet med de studerende. 

 



 5. Punkter til kommende møder, herunder evt. gæster  

På en kommende rulledagsorden:  

At gøre det lækkert at være leder (punkt på regionskonferenen 2021) 

Bevågenhed på hele psykiatrien, også gerne på grunduddannelsen.  

Brian foreslår evt. at invitere Charlotte Josefsen, sygehusdirektør i psykiatrien til et 

regionsbestyrelsesmøde. Evt. Dansk selskab for psykiatri. 

Nyhedsbreve ( Ann – Louise ) skal vi have dette på ? 

Kommende fast punkt  - Nyt fra den SU valgte. 

Invitere den nye netværks konsulent til førstkommende regions bestyrelses møde.  

 

5. Eventuelt. 

Helene – Ældre topmøde på Langeland – orientereing på næste møde 

Niels – Hvidbogen – orientering på næste møde 

 

Næste møde 1. juni 13-17:30 

 

 

 

Møde med studerende: 

Ida, Mark, Emma. 

De studerende orienterer sig meget via facebook.  

I 5. semester begynder man at orientere sig mere mod de faglige selskaber, evt. tilbyde gratis 

medlemskab. 

”Gangboder” hvor de forskellige faglige selskaber bliver repræsenteret.  

Rikke vil bede ambassadørerne om at fortælle om de faglige selskaber. 

Opfordring/ information omkring hjemmesiden på fysio.dk – hvorledes rammer vi jer studerende 

bedst, hvor rammer I som ambassadører ”jeres” kollegaer. Bliv gerne medlem af nyhedsbrevet.  

 



Opfølgning ift. mødet med studenterambassadører. Der kan evt. være en tovholder ift. 

kontaktpersonsordning. Herunder mere information omkring arrangementer, hvad der arbejdes 

med – også gerne kontakt til studie koordinatoren. 

Kontakter: 

Esbjerg skolen – Helle, Haderslev – Lis, Odense – Lau. 

Fremadrettet evt. netværkskoordinatoren kan være kontakt til studenterambassadørerne. 


