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Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark                    

      

              11.5.2020 /HB/Bej 

Referat 

 

Bestyrelsesmøde torsdag den 30.4.2020, kl. 13-16 

Mødet holdes som et skypemøde grundet den nuværende coronasituation. 
 
Deltagere: Lis Jensen, Helene Benfeldt, Rikke Kruse, Helle Bruun, Louise Beck, Thomas 
Bertelsen, Lau Rosborg, Niels Fryd, Ann Louise Lunddahl, Steffen Bader, Brian Errebo-Jensen 
 
 
 

Dagsorden 

O. Valg af referent 

Helle er referent (jf. beslutning om at Helle er fast referent fremover). 

Fremadrettet er vi 11 medlemmer indtil næste generalforsamling, dvs. foråret 2021. Jasper Holm 

er fratrådt, og suppleant Camilla Michelsen har ikke mulighed for at indtræde 

Generel info. Rikke kruse er genvalgt til sektionsbestyrelsen.  

 

1. Underskrift af referat fra den 18.2.2020. 

    Herunder opfølgning på punkter fra sidste møde.  

Der har ikke været indsigelser til referatet.  

Opfølgning: 

Villy Søvndal er efterfølgende kvitteret via mail for sin deltagelse, samt tilsendt 

informationsmateriale fra Danske Fysioterapeuter, fx vedr. fysioterapeuter i lægepraksis. 

Fortsat 2 foredragsholdere mangler afregning efter fagfestivalen. Helle og Lis kontakter dem en 

sidste gang.  

 

2. Godkendelse af dagsorden 

 

”Corona-situationen” 

Indledningsvis er der afsat tid til en drøftelse af den nuværende situation med først nedlukning af 

samfundet, og nu en begyndende åbning. Herunder hvordan sundhedsvæsenet åbnes op. 

Alle større arrangementer er aflyst; bl.a. Regionskonferencen den 27-28. maj, Folkemødet mv.  
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Sygehusene er gearet til situationen. Direktionen i region Syddanmark har været meget 

tilgængelige igennem hele forløbet. Brian har deltaget i informations skype møde hver 14. dag med 

opmærksomhedspunkter – herunder arbejdsbelastning, værnemidler, beredskab etc. 

Der skal 10-12 fysioterapeuter over på corona-afsnittet til september på OUH. Skal gerne findes ad 

frivillighedens vej. Tillidsrepræsentanten vil kontakte Brian, hvis det er nødvendigt.  

 

Danske Fysioterapeuter har for nogle uger siden holdt et skypemøde med udvalgte regionale 

fysioterapeutledere. Formanden og regionsformændene deltog i mødet, som gav en fin status over 

situationen på sygehusene landet over. Sygehuslederne var fortrøstningsfulde, men slog fast at 

der venter en stor opgave med rehabilitering og genoptræning, som har ligget stille. 

Et lignende møde blev holdt med kommunale ledere den 28.4. I kommunerne er man også igen 

ved at komme i drift. Det blev angivet, at det ikke vurderes at der pt. ikke er så hårdt brug for 

fysioterapeuter i et plejeberedskab. Det betyder modsat at fysioterapeuter i stedet kan bruge deres 

kompetencer til fysioterapi og genoptræning. 

 

Et RB medlæem gjorde opmærksom på, at enkelte neurologiske patienter – som i denne periode 

ikke har modtaget vederlagsfri fysioterapi, er blevet indlagt.  

 

Odense kommune – Helene orienterer om at nogle terapeuter synes at Danske fysioterapeuter har 

været meget hurtige til at melde ud, hvor tjenstvillige fysioterapeuterne kunne være. Nogle 

medlemmer har følt, at de måske er blevet lidt pressede. Opmærksomhedspunkt fremadrettet. 

 

UC – Steffen orienterer om at man ikke kan være fysisk til stede på uddannelsesstederne. I stedet 

anvendes digitale løsninger til undervisning og vejledning. Det har bevirket et kæmpe 

kompetenceløft. 

 

Praksissektoren – Brian orienterer om praksissektoren har været udfordrende både i forhold til de 

mange selvstændige fysioterapeuter og en knap så entydig ledelse som i det offentlige 

sundhedsvæsen. Det overordnede billede er dog positivt. Fysioterapeuter har lukket ned og har på 

alle måder handlet ansvarligt. 

SU og praksis konsulenter har holdt møde – midtvejs status. 

Sats og Sals har haft flere møder.  

Lau orienterer om at UP har afholdt flere møder. Det er glædeligt, at der har været konsensus om 

at anbefale en nedlukning af praksissektoren for at inddæmme smittefaren. 

Louise orienterer omkring holdtræning – behov for præcisering ift. om dette kan opstarte eller ej? 

Der pågår stadig forhandlinger ift. værnemidler til eks. Praksissektoren – finansiering.  

Lungefysioterapi er i nuværende situation blevet meget aktuelt – uenighed om der anbefales CPAP 

til Covid patienter. Der er blandt andre faggrupper sket øget bevidsthed omkring fysioterapeuters 

kompetencer indenfor respiration/ lungefysioterapi.   

Dansk selskab for fysioterapi er i gang med at udarbejde nyt materiale. 

 

Generelt. 

Der kan evt. afholdes skype møde med TRérne og orientere omkring situationen.  

Overveje om der ift. medlemsskaren skal ske ”efter refleksion” – medlemsmøde omkring 

kompetencer, etiske dilemmaer og spørgsmål etc. 
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3. Sager til beslutning 

          

  

3.1 Repræsentantskabsmøde den 6.-7. november i Nyborg 

- Valg til repræsentantskabet. Jf. vedtægterne skal der være valg til repræsentantskabet. Der skal 

vælges 7 repræsentanter fra regionsbestyrelsen og gerne min. en suppleant. Se mail fra den 8.4. 

 

Mødelængden er ændret til to dage, da analysen af praksissektoren ikke skal drøftes på dette 

repræsentantskabsmøde – er udsat til 2021.  

 

Opstillingsfristen er den 15.05.2020. Brian indsender en opstillingsliste. Kandidaterne får mulighed 

for at præsentere sig selv via fysio.dk. Efterfølgende afholdes der et elektronisk valg, hvor alle 

medlemmer af Danske Fysioterapeuter i Region Syd har stemmeret. 

 

Følgende stiller op fra regionsbestyrelsen. 

- Ann Louise 
- Helle 
- Rikke 
- Niels 
- Lis 
- Lau 
- Helene 
- Louise 

 
 

Region 

Stemmeberettigede pr 

1/1 2020 

Antal 

repræsentanter 

Hovedstaden              4.802      9 

Sjælland              1.963      4 

Syddanmark              3.450      7 

Midtjylland              3.745      7 

Nordjylland              1.610      3 

I alt            15.570      30 

Anm.: Fordelingen af mandater regionerne imellem er ændret i forhold til 2018, idet et mandat er forskudt 
fra Hovedstaden til Sjælland. 

 

Forslag fra Lau (vedhæftet) 



4 
 

Lau Uddyber. Enighed i RB om at det er et rigtigt godt forslag. Det afspejler god medlemsservice. 

Mulighed for at medlemmer kan foreslå stillingsopslag der ligger i ”grænselandet/ skæve stillinger”. 

Der vil også på sigt kunne opbygges en kompetence og et overblik hos den/ de medarbejdere i 

sekretariatet, som evt. kommer til at sidde med dette arbejde. 

  

”Strukturarbejdsgruppen”. Hvad er i støbeskeen og hvad skal vi forberede os på? Kort indledende 

oplæg ved Rikke. 

Der har pågået en økonomisk afdækning af hvad råd, bestyrelser og udvalg koster nuværende. 

Forslag om at der evt. kan arbejdes med at lave arbejdsgrupper regionalt, der hvor der er flest 

fysioterapeuter.  

Øget medlemsinddragelse er et stort ønske i strukturarbejdsgruppen. Arbejdsgruppen har sidst 

været samlet i januar. Punktet tages op til RB-mødet i juni, hvor der formentlig ligger et uddybende 

materiale, sådan at der er fakta at kunne arbejde videre med/ diskutere ud fra.  

 

Analyse af praksissektoren. Analysen (udarbejdet af VIVE) bliver ikke behandlet på  

dette års repræsentantskabsmøde. Dette er besluttet af HB efter anmodning fra  

Erhvervsnetværket. I stedet vil praksisanalysen blive behandlet på et ekstraordinært  

repræsentantskabsmøde i 2021. Der ønskes tid til mere proces omkring dette store og vigtige 

emne. 

Interessant at det i rapporten påpeges at uddannelseskapaciteten er vedblivende stor, og dermed 

vil presset og konflikterne ift. ydernummersystemet fortsat være der. 

Steffen orienterer om at uddannelsescheferne har været ved politikerne. Vigtigt at både Danske 

Fysioterapeuter og UC begge kommer med holdninger til uddannelseskapaciteten. 

 

Indstilling: RB har en drøftelse af ovennævnte punkter. 

 

 

3.2 Medlemsmøder 

Kommende medlemsmøder 

Alle medlemsmøder i regi af Danske Fysioterapeuter er udsat eller aflyst på denne side af sommerferien. 

Udsatte møder: 

- Medlemsmøde den 30.4, kl. 16.30-19 (dvs. RB-mødet slutter kl. 16). 
Hvordan ser dit drømmescenarie ud for dit senior arbejdsliv?  
Der bliver flere patienter pga. livstilsfaktorer og længere levetid, samtidigt med at 
arbejdsstyrken bliver mindre. Hvordan sikrer vi et højt fagligt niveau, når vi skal blive 
længere på arbejdsmarkedet og måske ikke kan undgå de tungere opgaver som 
seniormedarbejder? Hør Professor Lars L. Andersens forskningsresultater og refleksioner 
fra Projekt SeniorArbejdsLiv (se annoncering på fysio.dk).  
Mødet holdes i stedet den 2.9 (inden da holdes et kort RB-møde kl. 13-16) 
 
Andre udsatte møder 

- 25.3 Kol-erfa gruppe, Middelfart. Workshop om mindfulness ved Psykolog Mariann Kers. 
Opslag på fysio.dk. Støtte fra RB. 

- 12.5 Kursus om LinkedIn i Fredericia. Arr. gentages i alle fem regioner. Arr. Danske 
Fysioterapeuter. 



5 
 

- 14.5 Genoptræningsplaner med baggrund i psykiske lidelser, Middelfart. Målgruppe er 
både regionalt og kommunalt ansatte fysioterapeuter. Arr. HR afdelingen i Region 
Syddanmark. 
 
Afholdtes som webinar 

- 28.5 Netværksmøde for ledertalenter/ nye ledere, Kokholm v. Kolding. Arr. gentages i alle 
fem regioner og arrangeres af Danske Fysioterapeuter. 

 

 Møder i efterår 2020/ vinter 2021 (mundtlig oplæg ved Ann Louise) 

- Den 2.9: Hvordan ser dit drømmescenarie ud for dit senior arbejdsliv?  
 

- To medlemsmøder med Anders Bjørk hhv. i Odense tirsdag den 20.10, kl. 17 v. UCL, Niels 
Bohrs Alle 1, 5230 Odense M, lokale G.106 B. og Esbjerg onsdag den 18.11, kl. 17 v. UC 
Syddanmark, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø, lokale ”Rundetårn”. 
 
Anders Bjørk er en af landets største kapaciteter, når det kommer til oplæg om forandringer 
og personlig udvikling. Derudover er han ekspert i enneagrammet, som er en anerkendt 
måde at tilgå personlighedstyper og selvudvikling. 
 
Oplev et ærligt og motiverende foredrag, hvor I får inspiration til at imødekomme 
forandringer i jeres hverdag - med ro i maven og en god stemning på arbejdspladsen. 
Anders Bjørk tager udgangspunkt i jeres situation, og han viser et humoristisk billede af de 
forskellige typer, vi er – og hvor forskelligt, vi tackler situationer. Formålet med det hele 
bliver derfor ikke kun at gøre den enkelte medarbejder bedre i stand til at håndtere 
forandringer men også at få hele arbejdspladsen til at gøre det sammen og med respekt for 
hinandens forskelligheder. 
 
Få et kærligt indspark til, hvordan I tager et solidt skridt ind i fremtiden sammen ved at se 
forandringer som et vilkår frem for et forbigående fænomen. 
I får redskaber, brugbare metaforer og et fælles sprog, som kan bruges efterfølgende. Alt 
sammen på en let, motiverende og uformel måde 

 

- Fagstafetten om ”Søvnens betydning” som blev afholdt den 25.2 i Kolding vil Ann Louise 
forsøge at gentage i Odense sidst på året eller i januar – forslag om at OUH evt. kan 
spørges om det kan afholdes der.  

- Forslag om at der tages kontakt til det faglige selskab - hjerte lunge ift. evt. fagstafet 
omkring lungefysioterapi i et ”corona perspektiv” 
 
 

4. Sager til drøftelse 

 

5. Sager til orientering  

5.1 Orientering fra formanden; Dimittend opkald udsat. Brian følger op ift. hvad som 
kan ske.  Evt. studerende i regionsbestyrelsen med observatørstatus. Brian 
skriver rundt til studenterambassadørerne.  
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5.2 Der begynder at blive fulgt op på nogle af emnerne fra sidste repræsentantskab. 
Fx faglighed i fysioterapi. Anerkendelse af medlemmer – eks. medlemmer 
gennem 25 år, faglige ildsjæle, TR ildsjæle.  

5.3  
HB har drøftet holdningspapir om opgaveglidning. Det er nu blevet tilrettet og 
moderniseret, så det forholder sig til udfordringer og muligheder anno 2020. 

                     5.4 
Spændende projekt i psykiatrien i Region Syddanmark. ”Kompetencer og  
Karriereveje” hedder projektet og der er flere perspektiver.  

 

6. Punkter til kommende møder, herunder evt. gæster  

Mandag den 15 juni, kl. 9-17 ved Kokholm. Dagens gæst vil være en læge som fortæller omkring 

cancerscreening, og fysioterapeuters evt. rolle i screening. Lis inviterer studerende Rasmus til at 

deltage som observatør i RB.  

Evt. drøftelse af strukturanalysen – formentlig med afsæt i et skriftligt materiale. 

Drøfte evt. deltagelse i Folkemøde 2021. 

 

7. Eventuelt 

 

Louise spørger ind til kontingentstørrelse ved medlemskab af Danske Fysioterapeuter. Svar: 

kontingentet har været i bero i årevis. Hvis det ønskes kan emnet bliver uddybet på et kommende 

møde. 

 

 

 


