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Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark                    

      

 

Referat fra regionsbestyrelsesmøde tirsdag den 7.12.2021, kl. 13 -17.30 

Mødet holdes ved Kokholm 3.a, lokale M4, Bramdrupdam, 6000 Kolding. 
 
Deltagere: Lis Jensen, Helene Benfeldt, Rikke Kruse, Helle Bruun, Louise Beck, Lau 

Rosborg, Ann Louise Lunddahl, Thomas Bertelsen, Rune Myrup Andersen. 
 

Afbud Niels Fryd. 
 
Konstitueret regionsformand Rikke Kruse leder mødet. 

 
 

Kl. 13-14.30 
Dagens gæst er: 
Nina Skov, formand for FOA Odense samt FTR på OUH for radiografer og 

sygeplejersker Betina Kristensen. 
 

Temaet er den nuværende kritiske mangel på medarbejdere i sundhedsvæsenet. 
Hvordan ser FOA og DSR på situationen?  
Hvilke fælles muligheder kan der ses på tværs af fagligheder? 

 
Korte oplæg fra de to gæster og Rikke, Herefter drøftelse af temaet. 

 
Se særskilt bilag. 
 

Dagsorden 

O. Valg af referent 

Helle er referent  

 

1. Underskrift af referat fra RB-møde den 5.10 

    Herunder opfølgning på punkter fra sidste møde.  

 

Der har ikke været indsigelser til referatet, så det er klar til underskrift.  

 

Der bydes velkommen til den nye regionsformand 

 

 

 

2. Godkendelse af dagsorden 



2 
 

Dagsorden godkendes. 

 

 

3. Sager til beslutning 

          

3.1 Medlemsmøder 

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

17.01.2022  klokken 16.30-20.30. Sundheds huset Kolding. Vestibulær rehabilitering 

– er allerede overtegnet. Rikke deltager. 

17.05.2022 Vestibulær Rehabilitering - gentages i Odense. 

 

23.02.20222 - Gennemgang af reviews på skulderskader ved DSF medlemmer– 

Kolding - samt i juni på Odin Havnepark. 

 

 

Vilkårene for afholdelse af mødet drøftes i regionsbestyrelsen. Holdning – DSF ønsker 

at ”ikke medlemmer” kan komme med til mødet. 

 

Der arbejdes videre med hvorledes honoreringen skal være. Skal der være åbent for 

at ”ikke medlemmer” kan komme med. Mod evt. deltagerbetaling – beløbsstørrelse.  

 

Evt. lave en halv halv deling af udgifter. Tilmelding for ikke medlemmer til DSF. Der 

skal ske opfølgning efterfølgende ift. de som ikke er medlemmer, ønsker de evt. at 

melde sig ind i foreningen ? – Formen afprøves og evalueres på RB. 

Der er en fælles forståelse for, at vi ønsker at ”åbne op” for samarbejdet med DSF og 

invitere ikke medlemmer mod egenbetaling for derefter at kontakte dem og facilitere 

til et medlemskab. 

 

 

Marts 2022 – fagkongres. RB deltager fraset Helle og Louise. 

 

April 2022 - Fagstafetten er givet videre til Lunden i Varde. Evt afholdelse af oplæg 

omkring Lin lejring. Emne er ikke endeligt på plads. 

 

27.04.2022 - 5 roadshows på landsplan ift. uddeling af årsnåle samtidig med noget 

underholdning – Regions Syddanmark vælger onsdag den 27.04.2022 – der  uddeles 

25, 30 og 40 års nåle. Vi forventer et arrangement i Kolding området hvor der 

serveres bobler og canapeer, the og kaffe. Det skal være en festdag. 

 

Juni 2022 – obs. Folkemøde. RB deltager fraset Louise. 
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28.09.2022 Charlotte Glintborg – Hvidbogen vs 2 – Kolding Sundhedscenter 

multisalen.  

 

12.oktober – temadag på Odin Havnepark, National fagdag. – Hvordan ser nutidens 

unge ud? 

Deltagere: Kliniske undervisere, TRére, Arbejds- miljørepræsentanter, alle 

regionsbestyrelser,  

Oplægsholdere bla. Noemi Katznelson. 

 

 

3.2 Regional Fagdag, den 7. oktober 

 

Kort evaluering af fagdagen.  

- Hvad kan vi føre videre og bruge til en kommende fagdag? 

 

Nemt at samarbejde med KIF (dog stort spring ift. at være 100-120. Næste alternativ 

er i stedet  300) Lille sal / stor sal. 

Refleksion: God dag, god medlems oplevelse. Ok at ramme smalt en gang imellem. 

OBS ift. sekretariatet – udfordringer ift. betalings registrering. Der skal ske betaling 

ved tilmelding – Lau evaluerer med sekretariatet. 

 

 

3.3 Indtryk og inspiration fra Regionskonference og Dialogmøde den 12-

13.11. 

 

Rikke orienterer omkring evalueringen (den digitale) af regionskonferencen.  

Beliggenheden i Nyborg kan være udfordrende ift. hvis deltagerne kommer fra 

Nordjylland. 

 

Tankevækkende at der generelt er så store regionsforskelle.  

Multifaktorielt ift. årsager.  

Lis - Unge mennesker shopper mere ift. arbejdsmarkedet. 

Helene – Oplever at de unge mennesker bliver glade når de får et fast job. 

Rune – opmærksomhed på at nogle af de uddannede egentlig er glade for at have 

”delejob” – altså flere ansættelser.  

Anne Louise – opmærksomhed på at der er prestige i at have travlt. 

Lau – vil gerne have at de kvalitative historier kommer frem.  

 

 

 

Regionskonference – hvad der skal arbejdes videre med: 

Opmærksomhed på flere ledere. Evt. have ansvars områder i regionsbestyrelsen. Evt. 

tematisere opgaver, fordele dem mere ud i regionsbestyrelsen. 



4 
 

Besluttes at det sættes på som et dagsordenspunkt til næste RB møde. Enighed om at 

der vil tilstræbes at uddelegere ansvarsområder i bestyrelsen.  

 

Kommentar fra Louise:  Rikke du nævnte at kun 60 % af de praktiserende er medlem af DF. Jeg 

sagde, at jeg gerne vi være med i et udvalg, der gransker i hvorfor der er så lav tilslutning blandt de 

praktiserende. Du sagde at du gerne vil være med Rikke. Det bør være med i referatet, så vi får 

gjort alvor af det. 

 

 

 

3.4 Flytning af mødedatoer i 2021 

 

Pga. rokeringer af mødedatoer for HB er det nødvendigt at finde nye datoer for 

følgende møder: 

- Torsdag den 15.9, 9-17. I stedet foreslås den 6.9 eller 8.9.  

- Der vælges i stedet den 06.09.21 09-17.00 Kokholm. 

- Tirsdag den 25.10, 9-17. I stedet foreslås den 10.10 eller 11.10 (mødet er 

primært forberedelse til repræsentantskabsmødet den 28-29.10).  

- Der vælges i stedet Mandag den 10.10.21 09-17.00 Kokholm 

 

3.5 Betingelser for RB´s deltagelse i Fagkongres 17-19.3 og i Folkemøde den 
15 - 18.6.22 

Der er behov for at drøfte betingelserne for RB´s deltagelse. Som udgangspunkt 
betales transport, deltagergebyr og ophold (billigst muligt). Der er behov for at drøfte 
om der skal betales tabt arbejdsfortjeneste for RB, og i givet fald i hvor stort et 

omfang? 

Indstilling: at der betales for en dags tabt arbejdsfortjeneste for hver af de to 

arrangementer. Øvrig tabt arbejdsfortjeneste v. de to arrangementer kompenseres 
der ikke for. 

Beslutning: Rikke drøfter videre med Brian og der kommer et nyt oplæg.  

Efterfølgende drøftelse med Brian fastslår, at der udbetales 50% tabt 
arbejdsfortjeneste. Altså 1 dag til Fagkongres og 1 dag til Folkemøde. 

Nuværende: Thomas bestiller færge til tre biler. Onsdag den 15.06.2022 om aftenen, 
samt lørdag den 18.06.2022 ved middagstid. 

OBS vi er 9 deltagere, måske 2 biler er nok? 

 

5. Sager til orientering  
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5.1 Orientering fra formanden 
 

Nytårskur i Regionshuset i Vejle den 07.01 kl. 12.30-14.00. Rikke og 

Thomas deltager.  

UC Lillebælt Odense er blevet bedt om at flytte 1/3 af uddannelsen til 

Svendborg samt tilføre uddannelsen 35 pladser. D. fys følger sagen. 

Arbejdsgruppe ift honorering er nedsat. Lars Henrik Larsen (DSF) er 

formand for gruppen.  

Formandsvalg – bliver tre virtuelle møder af 1,5-2 timers møder. Mulighed 

for at sende spørgsmål ind til kandidaterne. På dagen kan der skrives 

spørgsmål direkte.  

Tina Hasselbrinck og Sanne Jensen stiller op til formandsvalget.  

Efterfølgende har Jeanette Præstegaard og Lars Henrik Larsen også meldt 

deres kandidatur. 

 

Fagkongressen, der må gerne reklameres for denne. Der er lidt færre 

tilmeldte foreløbig. Opmærksomhed på dette.  

 

Jubilæums arrangement. Der kommer 5 road shows. Dato i regions Syd: 

27. april. 

 

Der kan indstilles til æresmedlem – Skriv gerne en indstilling som sendes 

til Rikke.  

 

Der mangles et medlem i regionsbestyrelsen. Sikre at der er nogle som 

gerne vil stille op til generalforsamlingen, gerne opfordre til dette.  

 

 

 

5.2 Andre orienteringspunkter 

 

Lau:  Orientering fra SU. Der har været kravs indsamling fra medlemmer. 

Opmærksomhed på §62 aftaler.  

Kampvalg på pladserne til SU – Vælges: 

Tina Hasselbrinck (Varde), Søren Møller (Esbjerg),  

Suppleant: Kristina Vestergaard (Kolding). 

 

Der frigives 5 nye ydernumre, som sker som ”udlån” af regionen. Kan ikke 

sælges videre. Igangværende klinikejere kan ikke søge disse. 

Fordeles efter geografi, demografi 
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6. Punkter til kommende møder, herunder evt. gæster 

 

7. Eventuelt. 

 

Helene har været til KL konference, orienterer derfra. Om få år er der en lille 

overproduktion af sygeplejersker. Nuværende er det især SOSU personale der 

kommer til at mangle i sundhedsvæsenet. Baggrunden er at der er store årgange som 

forlader arbejdsmarkedet.  

Der tales meget pleje/ omsorg hele tiden i stedet for rehabilitering.  

 

Næste RB møde d. 24. januar 2022 

 


