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Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark               

 

Regionsbestyrelsesmøde tirsdag den 3. februar 2015, kl. 13-17.30 

Mødet afholdt  v. Kokholm 3, mødelokale M 4, Bramdrupdam ved Kolding 
 

Referat 

Deltagere: Morten Topholm, Jasper Juhl Holm, Peter Kromann, Helene Benfeldt, Lau Rosborg, 
Brian Errebo-Jensen, Belinda Toft, Rikke Kruse, Helle Bruun, Lis Jensen, Esther Skovhus, 
Thomas Bertelsen 

O. Valg af referent 

Thomas blev valgt som referent 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra den 1.12.2014 
Der har ikke været indsigelser til referatet. 
Opfølgning på punkter fra sidste møde. 
Vedr. innovations og iværksætterprisen: Peter Maindal fik den regionale pris overrakt ved et 
medlemsmøde den 13.1. Efterfølgende har HB besluttet at tildele PM landsprisen. Med denne 
hæder følger en check på 30.000 kr. 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Der blev tilføjet et nyt dagsordenspunkt som pkt. 3.2: Ansøgning om betaling for deltagelse i 
kurser, arrangementer etc. Dagsorden herefter godkendt. 
 
3. Sager til beslutning 
 

3.1 Generalforsamling. Opdatering (bilag) 
Furniture lounge ved Fredericia Idrætscenter er bestilt (der er plads til max 200 pers.) 
Tidsramme: 
Kaffe fra 16.30 
17.00-19.15: generalforsamling (inkl. mulighed for en lille pause)  
19.30-20.00: spisning  
20.00-21.30: foredrag med BS 
 
- Valg. Hvem genopstiller? 
Tænk over det og giv en melding til Brian på næste møde i marts 
Evt. lave en nyhed på alle medier for at ”gøde jorden” til nye kandidater til RB 
 
Punkt til mødet i marts: Hvis der ikke vælges en studerende ind i RB på 
generalforsamlingen, skal de studerende så kunne vælge en observatør til RB 
efterfølgende? Diskutere hvilken rolle en evt. observatøren har i RB (det bliver på 
næste møde). 
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  - Beretning. Form og indhold? 

Der er lavet aftale med freelance journalist. Brian skriver et forord og fremtidige mål/ 
strategier som sendes til journalisten. Ud fra dette og en gennemgang af nyheder fra 
fysio.dk skrives en beretning. RB får en råskitse, så der vil være mulighed for 
kommentarer undervejs. 
Se udsendt bilag om den skriftlige beretning for indhold 
 
3.2  

A) Henvendelser fra medlemmer om betaling for deltagelse i specifikke 
arrangementer eller kurser 

Vores politik er for nuværende, at de arrangementer som vi er involveret i, er åbne for 
alle medlemmer. Det er de ikke, hvis kun ganske få kan deltage (kursuspræg). Det 
mener vi primært er en arbejdsgiveropgave. 

B) Henvendelse fra medlem om vi vil give økonomisk støtte til et arrangement 
vedr. præsentation af national klinisk retningslinje til voksne med erhvervet 
hjerneskade? 

Diskussion om hvis opgave det er?  
Kunne det være et fagstafet arrangement? 
Se strategiplan under punkt 12 
Uafklarede punkter: 
- Hvilken rolle har det faglige selskab? 
- Har Ergoterapeutforeningen fået en henvendelse? 
 
Beslutning:  
Vi vil gerne prøve det af som et læringsprojekt. Hvis det er åbent for alle medlemmer, 
og vi har styr på de uafklarede punkter. Brian går videre med det og giver en 
tilbagemelding. 
 
Forslag fra Morten: Han vil gerne lave et oplæg omkring implementering af 
forløbsprogrammer generelt evt. på mødet i marts. 
 
Der skal laves et nyt udkast til politik vedr. afholdelse af medlemsmøder. 
Brian, Morten, Jasper og Thomas laver et udkast som kommer på som et 
beslutningspunkt på RB-mødet den 19.3 
 
 
3.3  Folkemødet på Bornholm. Deltagelse fra RB og finansiering? 
 - Mundtligt oplæg ved Bej 
 
De økonomiske rammer: 
Danske Fysioterapeuter dækker ophold og tabt arbejdsfortjeneste onsdag og 
torsdag. 
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RB dækker tabt arbejdsfortjeneste fredag, samt forplejning tirsdag aften, fredag og 
lørdag. 
Vi kører derover i tre biler. Færgebilletter tur-retur bestilles allerede nu pga. 
forventelig pres på færgerne Ystad-Rønne. Afgang tirsdag aften. Retur lørdag 
eftermiddag. 
 
3.4 Danske Fysioterapeuters fagkongres den 5.-7. marts 
 - Koordinering vedr. RB´s deltagelse 
Brian henstiller til, at vi spreder os lidt ud på forskellige emner, så vi får mest mulig 
inspiration med hjem til arbejdet i RB 

  
 
                     3.5 Det kommende strategiarbejde i Danske Fysioterapeuter (se bilag fra HB- 

      konferencen den 28.-29.1.15) 
 
Overordnede målsætninger: 
- Flere jobs til fysioterapeuter 
- Flere og mere tilfredse medlemmer 
 

Den 23. februar afholdes møde ml formand/ sekretariatet og regionsformændene om 
operationaliseringen af dette, samt hvor og hvordan regionsbestyrelserne kan 
inddrages i dette arbejde.  

På næste møde (i marts) skal det tages op, hvordan vi skal forholde os mht. inklusion 
i Folkeskolen af børn med vidtgående handicaps (jf. læserbrev som Bej har haft i 
Jydske Vestkysten) 

4. Sager til drøftelse 
 
             4.1 Møderunde med politikere og embedsmænd i region og kommuner 

Kommende møde: Haderslev kommune sundhed og forebyggelse ikke planlagt dato 
– meldes ud på mail 

   
 
4.2 Praksisplan - præsentation af det foreløbige arbejde v. Lau 
Lau præsenterede det foreløbige arbejde med praksisplanen på fysioterapiområdet; 
herunder mål og visioner. 
 
 
4.3 Ledighedstal og arbejdsmarkedsindsats (se link til DSA i 
mødeindkaldelsen) 
Danske Fysioterapeuter arbejder på sagen vedr. uddybning af ledighedstal som RB 
har efterlyst. Det er Danmarks Statistik som skal levere tallene, så sekretariatet 
afventer, at DST leverer de ønskede tal i løbet af et par uger. 
 
 

5. Sager til orientering  
5.1 Orientering fra formanden, herunder:  

- HB-konference 28-30.1.15 
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- Møde med sundhedsdirektør i Esbjerg Kommune, Arne Nikolajsen 
den 22.1. På mødet blev der drøftet ny struktur på områdecentrene i 
kommunen, hvor man vil gå fra 6 til 3 distrikter og de udfordringer 
det giver. Herunder især behovet for en stærk faglig ledelse, som 
kan understøtte den igangværende faglige udvikling med 
evidensbasering og implementering af ny viden. Herunder test og 
måleredskaber, samt kliniske retningslinier. 
Møde med sundhedsdirektør i Odense Kommune Helene Bækmark 
den 23.1. Dialog om Odense Kommunes store satsning på 
rehabilitering. I mødet deltog bl.a. Tina Lambrecht, Helene Benfeldt 
og Bej. 

- Læserbrev og politisk møde vedr. inklusion af børn med vidtgående 
handicaps (Esbjerg Kommune) (Punkt til RB møde i marts) 

- Planlægning af nyt møde i netværk inden for psykiatrien. Afholdes 
inden somemrferien. 

- Flytning af ridefysioterapitimer indenfor Region Syddanmarks 
område 

 
Vedhæftet dagsordenen er Bej´s mødekalender for januar og februar måned. 

 
Øvrig orientering 

Orientering fra deltagelse i møder/ konferencer, herunder: 
- Informationsmøde om regionsrådets uddannelsespulje 28.1. 2015  

Orientering fra Helle: Indhold på mødet var en praktisk gennemgang 
af procedure. Ansøgningsfrist medio marts. 

- Fagstafetten er nået til Esbjerg (fysioterapeuterne v. SVS) 
onsdag den 4/2; emne: Nudging (ca. 50 tilmeldte). Herefter 
overtages den af fysioterapeuterne i Kolding kommune  

- Esther og Brian refererede fra deres deltagelse i KL´s 
sundhedskonference. Meget fokus på forebyggelse, samt 
manglende økonomi til at løse de udfordrende 
sundhedsopgaver i kommunerne. 

- Sundhedskartelmøde for bestyrelserne den 23/9 fra kl. 12-17 
om sektorsamarbejde i et regionalt lys. Hvordan vil man fx 
rehabilitering? Nærmere info følger, men reserver allerede 
datoen nu. 
 

6. Nyt til hjemmesiden 

 Fagstafetten og andre medlemsmøder, herunder generalforsamlingen 

 Strategi arbejde og regionernes rolle 

 Aktuelle ledighedstal 

 

7. Punkter til kommende møder i 2015 
 - Kliniske retningslinjer 
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Strategi 2016, herunder hvad forventer vi at involveres i? 
 

 Input fra fagkongressen 
 
Evt. oplægsholder. Forslag fra Morten: Han vil gerne lave et oplæg omkring 
implementering af forløbsprogrammer generelt evt. på mødet i marts. 
 
Der skal laves et nyt udkast til politik vedr. afholdelse af medlemsmøder. 
Brian, Morten, Jasper og Thomas laver et udkast som kommer på som et 
beslutningspunkt på RB-mødet den 19.3. 
 

Inklusion i Folkeskolen af børn med vidtgående handicaps, jf. læserbrev som Bej har 
haft i Jydske Vestkysten. 

Hvis der ikke vælges en studerende ind i RB på generalforsamlingen, skal de 
studerende så kunne vælge en observatør til RB efterfølgende? Diskutere hvilken 
rolle observatøren har i RB. 
 
 

 
8. Eventuelt 
Belinda: Vedr. overenskomster for privatansatte. Belinda foreslår: RB indkalder klinikejerne i 
Region Syddanmark til møde, hvor der kan komme dialog omkring emnet og hvordan man kan 
mødes om det. 
Der henvises til at kontakte Karen Langvad, faglig chef i Danske Fysioterapeuter i forhold til en 
central strategi på dette område. Vi har i RB ikke kompetencen. 
 
Helene: Info om Odense Kommunes praksis for aktindsigt, hvor fysioterapeutens privatadresse 
udleveres til borgeren. Helene går videre med dette. 
 
 

 


