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Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark                    
      

               4.7.2017 /HB/Bej 

 

 

Referat 
 

 

 
Regionsbestyrelsesmøde mandag den 26.6.2017, kl. 9-17 
 
Mødet afholdt v. Kokholm 3, mødelokale M 4, Bramdrupdam ved Kolding 

Deltagere: Morten Topholm, Jasper Juhl Holm, Helene Benfeldt, Peter Kromann, Rikke Kruse, Helle Bruun, 
Lis Jensen, Kristian Birk, John Stenner Rasmusen, Brian Errebo-Jensen 

Afbud: Thomas Bertelsen og Lau Rosborg 

 
Kl. 10-11.30 

Dagens gæst er Bo Liebergren (V), medlem af Regionsrådet og Odense Byråd.  

Bo kommer med et oplæg (15-20 min.) vedr. muligheder og udfordringer ved de kommende 

overenskomstforhandlinger på det offentlige område og på vores praksisområde. 

Stikord: 
- Fornyelser og visioner (vel vidende at økonomien er stram) for begge overenskomstområder? 
- Kan man via OK lette arbejdspresset på de regionalt ansatte medarbejdere? 
- Modernisering af praksisoverenskomsten, så den svarer til samfundets behov? Eller skal alle fornyelser 

klares ved §2-aftaler? 

 

Efterfølgende spørgsmål og diskussion. 

 

 
Dagsorden  
 
O. Valg af referent 

 

Helene er referent 

 

1.Referatet fra d. 5.4.2017 godkendes og underskrives. 

 

2. Dagsorden godkendes. 

Opfølgning på referat fra sidste RB møde: 

  
Der er indgået aftale om lejemål af regionskontor i Odense, Odin Havnepark, Lumbyvej 11 D, 5000 Odense. 
Der er gode fysiske rammer med gode mødefaciliteter. 

 

Støtte til ”Den gyldne volleyball” Arrangørerne var meget glade for støtten. 

 

Danske Fysioterapeuter afholder d. 23. august informationsmøde for praksisområdet, ift. de risikobaserede 

tilsyn. Stor søgning til arrangementet. 

 

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 25.11.17 i København med 2 emner: Ordnede forhold på praksis 

området og FTF fusion med LO. 
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FTF laver ny undersøgelse om psykisk arbejdsmiljø. Resultatet ligger klar inden 

overenskomstforhandlingerne. Danske Fysioterapeuter har bestilt et ekstra antal spørgeskemaer for egne 

medlemmer, således at undersøgelsen er mere dækkende for vores forskellige sektorer. 

 

 
3. Sager til beslutning 

 

 
3.1 Velkommen til nyvalgte bestyrelsesmedlemmer: John Stenner Rasmussen og Peter   

      Kromann.  

Præsentationsrunde af den nye regionsbestyrelse. Velkommen til de nyvalgte.  

 

 

3.2 Gennemgang af forretningsorden og vedtagelse af denne 

 

Punkt 1. RB. vil gerne have, at observatørpladserne til de studerende bliver besat. 

Beslutning: Brian retter henvendelse til de Studerendes Råd ved de 3 skoler i Region Syddanmark. 

 

Bestyrelsen drøftede om der er behov for en næstformand. Det fandt man ikke, at der er.  

 

Ændring forslag til til forretningsordenen: 

 

Punkt 4. Linje 2 slettes (”Dagsorden formuleres i samarbejde med 2 bestyrelsesmedlemmer”) 

 

Punkt 4:  

Vedr. suppleanterne deltagelse: der tilføjes ”suppleanterne inviteres til at deltage ved det første møde efter 

sommerferien” (dvs. aktuelt ved mødet den 25.9). 

 

Formanden er mødeleder. Ved forfald fra formanden beslutter formanden og de to bestyrelsesmedlemmer, 

som har været med til at udarbejde dagsordenen, om mødet skal afholdes. Hvis mødet afholdes fungerer de 

to medlemmer som mødeledere. 

Ændres til: Formanden er mødeleder. Ved forfald fra formanden beslutter et flertal i bestyrelsen, om mødet 

skal afholdes. Hvis mødet afholdes beslutter den fremmødte bestyrelse, hvem der er mødeleder. 

 

Punkt 5: Der tilføjes et nyt pkt. 6 ”Punkter til kommende møder, herunder evt. gæster”. Dermed bliver ”Nyt til 

hjemmesiden” nyt pkt. 7 og ”Eventuelt” nyt pkt. 8 

 

Tilrettet forretningsorden sættes på som et beslutningspunkt på næste RB –møde. 

 

 

3.3 Evaluering og opfølgning på generalforsamlingen den 27.4.17  

Overvejelser fra RB: 

For tungt? Manglede et mere underholdende indspark.  

Hyre en katalysator til at vende nogle emner. 

Emnerne med foredragsholdere ramte for snævert. 

Hvad er egentlig succeskriterierne? 

Mere tid til, at kandidater til regionsbestyrelsen kan fremlægge mærkesager. Skal der en ny struktur på valg til 

RB? 

Valghandlingen virker overfladisk, skal kandidatur og mærkesager være kendt på forhånd?  

Der må gerne være et meget underholdende indslag.  

Til næste gang skal vi overveje: et lidt bredere trækplaster. Og om formen kan ændres lidt inden for de 

rammer vedtægterne giver. 

Nogle af punkterne i den mundtlige beretning kan måske lægges ud til flere fra bestyrelsen.  
 

3.4 Budgetopfølgning efter 1. kvartal 2017  

Budget ser fint ud, vi holder os inden for rammerne. 

Tages til efterretning 
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3.5 Sundhedsplan for Region Syddanmark 

 

- Bemærkninger fra bestyrelsen til brug ved høringssvar: 

Hvordan skal frivillighed tænkes ind som en del af sundhedsstrategien? 

Sundhedshuse. Er fysioterapi tænkt ind og i hvilken form eller er sundhed kun et anliggende for læger og 

sygeplejersker (sammenhængende sundhedsvæsen)? 

Bruge de rette kompetencer på rette sted – LEON. Bruges de fysioterapeutiske kompetencer i tilstrækkelig 

grad? 

Er der noget vi gør nu, som vi ikke skal gøre længere f.eks tage røntgenbilleder af muskuloskeletale 

problematikker? 

Efterspørge GOP på psykiatriområdet 

For meget ”Djøfferi?” 

Frivillighedsdelen. Hvornår? 

Kunne en implementeringsstrategi gøre, at planen bedre kommer ud at leve? 
 

3.6 Seminar for regionsbestyrelsen den 9.-10. november 

 - Nedsættelse af planlægningsgruppe 

 

Gruppen kommer til at bestå af Jasper, Helene og Brian 

Det kan overvejes at deltage i et valgmøde i Odense om aftenen den 9.10 arr. af FTF. Til dette valgmøde 

deltager spidskandidaterne til Regionsrådet. 

 

3.7 medlemsmøder 2017 

Planlægningsgruppe Rikke, Helle og Jasper. 

- Fagstafet i Svendborg d. 6/9 – ”Ankel og crus problematikker”  

- To dublerende arrangementer omkring ernæring og træning 

- Fagstafet i november, arrangør endnu ukendt (det bliver enten OUH eller Odense Kommune) 

 

Foråret 2018 

 

Danske Fysioterapeuters 100 års jubilæum. 

Det officielle arrangement afholdes i Region Syddanmark i Messe C i Fredericia d. 17. maj, kl. 16.30-20.30. 

Derudover bydes der på bobler og kransekage i forbindelse med fagstafetter/ medlemsmøder 3-4 steder i 

årets løb. Således når vi ud i hele regionen og til mange medlemmer. 

Udvalget arbejder videre med de forskellige ideer og arrangementer. 

 

 

3.9 Flytning af det aftalte RB-møde den 4.9.17, kl. 13-17.30. 

 

Mødet ønskes flyttet grundet et FTF-kursus samme dag. 

Nye datoforslag: 11.9, 13.9 eller 25.9 

Beslutning: RB -mødet d. 4.9.2017 flyttes til d. 25.9.2017, kl. 13-17.30. 

 

 
4. sager til drøftelse 
 
4.1 møderunde med politikere og embedsmænd i region og kommuner, samt andre møder 
 -  Møde ved Svendborg sygehus, psykiatrien (18.5) 
 -  10 års jubilæum ved SDU, Forskningsenheden (19.5) 
 -  Folkemøde på Bornholm 15-17.6 
 -  Møde mellem direktionen v. UC Lillebælt og organisationer (22.6) – udsat til efteråret 
 -  Møde med direktionen v. Sygehus Sønderjylland (27.6) 
                      - Kommunalvalg, november 2017. Der arrangeres valgmøder i FTF-regi i Odense (9.11) og 
    i Esbjerg. 
 
 
4.2 hvordan løser vi problemet med at rumme arbejdsgivere og arbejdstagere i Dfys regi? 
      Kan det løses? 
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      Morten Topholm har bedt om at få dette punkt på til drøftelse. 
  
 
Brian fortæller: et flertal af hovedbestyrelsen støtter op om ”model 3”. Dvs. at der laves kontrakter i stedet for 
en fuldstændig opsplitning af arbejdsgivere og arbejdstagere. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 
25.11.17 i København skal tage stilling til dette forslag, og dermed hvilken retning vi vælger at gå som 
forening/ fagforening. 
Morten stiller spørgsmål til, om det kan løse de vanskeligheder der kan være for nogle, at få ordentlige løn- og 
arbejdsforhold.  I de situationer er der brug for en fagforening, der kun repræsenterer de ansatte. 
RB drøftede udspillet fra HB. 
 
5. Sager til orientering 
 
Orientering fra formanden 

 

Nyt fra HB og regionsformandsmøder:   

Link til Bej´s mødekalender for maj: https://fysio.dk/om-os/regioner/region-syddanmark/nyt-fra-

regionsformanden/regionsformandens-kalender 

 

6. Nyt til hjemmesiden 

- Første møde i den nye regionsbestyrelse 

- 100 års jubilæum i 2018 og medlemsmøder 

- Sundhedsplan for Region Syddanmark og høringssvar fra Danske Fysioterapeuter 

- Møde med Bo Libergren 

 

7. Punkter til kommende møder, herunder evt. gæster 

 

- Helle Gerbild vedr. hendes igangværende ph.d. om inkontinensområdet. 

- Hvordan bevarer vi en ordentlig tone i en forening, der skal rumme mange meninger og holdninger? 

- Invitere formand Tina Lambrecht vedr. emnet ”Ordnede forhold”? 

 

 
8. Eventuelt 

 

Morten er blevet valgt ind i bestyrelsen for DSF på en 1. årig plads.  

En kort drøftelse af situationen efter den ekstraordinære generalforsamling i DSF. 

 

 

Dagens gæst 

 

Dagens gæst er Bo Libergren (V), medlem af Regionsrådet og Odense Byråd.  

Bo Libergren kommer med et oplæg vedr. muligheder og udfordringer ved de kommende 

overenskomstforhandlinger på det offentlige område og på vores praksisområde. 

 

Refereret i stikordsform: 

 

Bo Libergren (BL) er næstformand for Regionernes Lønnings og Taksnævn (RLTN). 

BL lagde ud med oplæg om, hvordan han ser de kommende overenskomstforhandlinger: 

Realvækst for sundhedsvæsenet på ½ milliard kr., hvilket ikke dækker de reelle omkostninger. 2% 

effektivitetskrav er bibeholdt. Dette ser BL som grundforudsætninger for forhandlingerne. Rammen for 

lønoverenskomsten: de private fik ca. 7%. Rækkefølgen for forhandlingerne er Staten – Kommunerne – 

Regionerne. 

Mere holdtræning? Mere sundhed for pengene. Fokuserer på kapacitetsstyring og administration. Mange 

ydernumre er er delt op – er tungt at administrere for regionen. Desuden gør den store udskiftning i 

medarbejdergruppen på klinikkerne også at det er administrativt tungt. Akkreditering på sundhedsområdet/ 

praksissektoren. 

Forhandlingerne med PLO er endnu ikke færdige. Regionerne ønsker at flytte opgaver fra sygehusene ud til 

almen praksis. 

https://fysio.dk/om-os/regioner/region-syddanmark/nyt-fra-regionsformanden/regionsformandens-kalender
https://fysio.dk/om-os/regioner/region-syddanmark/nyt-fra-regionsformanden/regionsformandens-kalender
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Regionen venter ikke på, at forhandlingerne med PLO skal være færdige, inden man starter forhandlingerne 

med de andre organisationer. 

Den offentlige lønoverenskomst – Regionerne er optaget af, at personalet er på arbejde, når patienterne har 

behov. Vil gerne have at medarbejderne er på fuldtid/ tilbydes fuld tid. Seniorordninger skal følge 

pensionsalder – fx pensionsalder minus 5 år.  

Ift. om vi kan få en ordning lignende den som sygeplejerskerne har på specialistområdet (pakker). Det skal 

være behovsstyret. Regionerne ønsker tillæg for funktioner, og ikke kompetencer der ofte ikke bliver brugt. 

 

Delte ansættelser mellem KL og regioner kan man godt se som en mulighed fx indenfor psykiatrien.  

 

Praksisoverenskomst. Regionerne ønsker ikke, at øge rammen for almen fysioterapi (§ 51). Vil hellere se på 

bl.a. holdtræning. 

 

 

 

God sommer til alle! 

 

 

 


