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1. Velkommen v. Tine Nielsen  
Tilstede og afbud samt præsentation 

Til stede: Børge, Carsten, Jes, Katja, Line, Marie, Per, Thomas, Tilde, Tine, Kirsten (fra kl.13.25), Bettina 
suppleant.  

Afbud: Charlotte, Malene, Mette, Nanja, Regitze.  
Bettina er Carstens suppleant.  
 

Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt.  

2. Opfølgning på mødet fra sidst: Facebook 
Bestyrelsen vil gerne være mere aktiv, men der skal snakkes mere om, hvordan vi konkret kan gøre det. Hvordan er 
Tine og Tilde aktive: Tine viser konkrete eksempler på aktivitet på facebook. 

Tine viser sin profil på projektor. Tine er blevet venner med forskellige politikere og formænd for 
sundhedsudvalgene. Der bliver spurgt lidt ind til, hvordan facebook virker mm.. 

 
Workshop hvor vi hjælper hinanden med at få en profil – fx en politisk side, kommer til at like politikere, der er 
spændende at følge, hvordan man logger på hovedstadens side og skriver opdateringer mm..  
Mediestrategi: Bør vi gå på flere medier fx twitter? Er der nogen, der vil være med til at lægge en strategi for 
hovedstadens side og Tines brug af medierne.  

 Tilde og Katja vil gerne være med til at lægge en strategi  

God ide at sende en mail ud til bestyrelsesmedlemmerne, når der bliver lagt noget på facebook.  

3. Debat om de 3 store repræsentantskabsemner  
Fremtidens praksissektor 

 Ydernumre – forvirring om ny ordning 
 Skal man kræve en certificering inden for ydernumrene for at øge konkurrencen om patienterne 

/kvaliteten?  
 Skal vi – og i så fald hvordan – arbejde for flere ydernumre til flere kommende fysioterapeuter?  
 Vil fremtidens praksissektor være stærkere, hvis det alle er fysioterapeuter med lige konkurrence uden 

offentlig indblanding/tilskud?   
 Har debatten om fremtidens praksissektor nok fokus på patienterne? 
 Hvis hele praksissektoren gives fri, vil det samlet set give mere sundhed til danskerne?  
 Er det utænkeligt at styring af de offentlige midler kan ske på anden vi end via ydernumre? 

 
Akademisering 

 Har det betydning for kvaliteten af fysioterapi alt efter, hvor fysioterapeuten er uddannet? 
 Betyder uddannelse på universitetet et tab af håndværk?  
 Hvad kendetegner en god fysioterapeut?  
 Hvordan adskiller idrætsstudiet sig ift. fysioterapistudiet? I hvilken forståelsesramme sætter vi 

uddannelse på universitetet?  
 Når man kan være idrætsuddannet/kiropraktorer fra universitetet, hvorfor kan man så ikke være 

fysioterapeutuddannet?  
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 Skal man ensartet bachelorsystemet, så professionsbachelor og bachelor er det samme? Enstrenget 
uddannelsesstruktur?  

 Skal der indføres turnusordninger efter bacheloren?  
 Hvis vi får større tilknytning til forskning på universitetet, kommer vi så længere væk fra praksis?  
 Får vi flere forskningsmidler til fysioterapi ved at komme på universitetet?  
 Vil akademisering give for ensartet en fysioterapeutgruppe?  

 
Brugerbetaling på fysioterapi - sundhedspolitik 

 Hvordan kan vi øge kvaliteten på fysioterapiuddannelsen ved hjælp af brugerbetaling?  
 Hvor mange procent af de samlede alle sundhedsydelser må være underlagt brugerbetaling? 

• Undersøg ift. andre lande mm.?  
 Skal Danske Fysioterapeuter gå ind for øget brugerbetaling på fysioterapeutiske ydelser?  
 Er formuleringen ’Danske Fysioterapeuter mener, at brugerbetaling på sundhedsydelser bør afskaffes’ 

for politipolitisk?  
 Hvis sætningen fjernes (se ovenfor), betyder det så, at Danske Fysioterapeuter går ind for 

brugerbetaling?  
 Hvad er fagforeningens opgave – sikre en høj kvalitet eller at afskaffe brugerbetaling?  

Regionsbestyrelsen sætter sig i tre grupper og snakker om de tre store repræsentantskabsemner. Samling af 
spørgsmål, som vi kan smide ud i debatten til medlemmerne. Hvilke spørgsmål kan man stille til 
medlemmerne inden for det her emne? Hvad vil vi gerne have medlemmerne til at svare på og hvad vil man 
som medlem måske gerne vide om emnet? Hvordan får vi medlemmerne til at deltage i debatten og reflektere 
lidt?  

4. Repræsentantskabet  
Debatmøde  

 Zoologisk have er valgt til at afholde arrangementet.  
 Fraktionerne og de faglige selskaber får mulighed for at komme og fortælle om deres holdninger – så 

især dem der stiller op til repræsentantskabet også kan komme.  
 Er der nogen der ikke regner med at komme? Kl.16.30 og middag ca. kl.19.30. på Zoo. Der sættes et max 

til 110? Skynd dig – begrænsede pladser! Det annonceres i næste fagblad, per mail, facebook mm. og TR-
netværket.  

Bornholm medlemsmøde/debatmøde 
 Afholdes d.11. juni – onsdag før folkemødet. Dem der kører med Tine kan nå at være med, dem der 

kommer senere kan ikke. Man alle kan nå at være med til at spise. Tina Lambrecht vil gerne være med til 
mødet. Dagsordenen er den samme som ved debatmødet her d.27. maj.  

Opstilling til Repræsentantskabet (deadline 15. maj). 
 Afholdes d. 14.-15. november.  
 Hvem kommer til repræsentantskabet: 

• Per, Børge, Jes, Line, Marie, Mette, Thomas, Tilde, Bettina, Tine, Charlotte,  
Observatører: Katja, (Malene) 

 Hvem kommer ikke:  
• Regitze, Nanja og Kirsten 

Forslag til repræsentantskabet 
 Er der behov for en fuldtidsnæstformand?  
 Medlemmerne vil ikke betale flere penge, så det skal nok findes et andet sted.  
 Er der brug for den politiske kraft? Formanden kan ikke nå det hele?  
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 Bliver vores forening et embedsmandsvælde med kun en formand?  
 Eventuelt to næstformænd – en for praksissektoren og en for .. ? Og så nedlægge regionsformændene?  
 Styrke det politiske centralt og så styrke det decentrale ved at aktivere nogle flere frivilligt med frikøb af 

medlemmer i regionerne?  
 Skal man omstrukturere hele organisationen politisk?  
 Skal man vælges til repræsentantskabet først og så efterfølgende deltage i noget i det regionale arbejde. 

Altså nedlægge regionsbestyrelserne, men at man så er repræsentant i to år.  
 Kan man sidde i dansk selskab for fysioterapi og samtidig sidde i repræsentantskabet?  
 Er der nogle af vores forslag fra sidst, som ikke gik igennem, men som vi gerne vil tage op igen?  
 Eller det forslag vi fik igennem, hvad er der sket inden for området?  
 Har vi fået den innovative del igennem? Det kan der godt sås tvivl om.  
 Tine, Line og Carsten går sammen og snakker om, hvordan det er gået med forslagene fra sidst.  
 Personlige ejer-ydernumrer.  

• Hvad sker der på det område – skal vi tage det op? Der skal i hvert fald evalueres på området.  
 God ide at forberede nogle spørgsmål og debat ift. beretningen.  

5. Folkemødet  
Nyt om folkemødet og planlægning af praktiske ting.  

 Hvor mange ender vi med at blive? 
 Transport: onsdag  

• TINE, 4: kører kl.12.30 fra Ystad. Vi kører fra København K kl.11.00.  
Børge, Tilde, Katja, Tenna 

• PER, 4: kører kl.18.30 fra Ystad, og 17.00 fra København K.  
Charlotte, Mette 

• LINE, 4: kører kl.18.30 fra Ystad, og 17.00 fra København K.  
Kirsten, Bettina, Jonas 

 Transport hjem:  
• TINE: lørdag færge Rønne 14.30. Katja, Børge, Tenna 
• PER: lørdag færge Rønne 14.30. (Bettina) 
• LINE: fredag færge Rønne 18.30. (Tilde), Kirsten,  

 Afbud: Thomas, Nanja, Regitze, Marie,  
 Hvilke møder mm. skal vi komme til? – se på programmet.  

Hvilke aftaler har vi/vil vi hver især lavet med politikere til folkemødet? 
 Der bliver sendt et program ud om, hvad der sker på folkemødet. Der kommer en app i slutningen af maj. 

Det bliver væsentligt at se/deltage i mm.  
 Tilde skal mødes med Henrik Thorup.  
 Lav en aftale med politikere på forhånd.  

Middag fredag kl.18.30 sammen med resten af Danske Fysioterapeuter i Allinge.  
Praktisk – indkøb 

 Tines bil sørger for aftensmad 
 Lines bil sørger for morgenmad og frokost  

6. Udpegning til Regionens Patientsikkerhedsråd 
Indstilling: Kirsten Carstensen 
Bilag: Mail fra Lars-Peter Jensen   
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Lars-Peter Jensen vil gerne trække sig og opfordrer til, at regionsbestyrelsen besætter pladsen. Tine 
foreslår, at vi indstiller pladsen. Det er vedtaget, at Kirsten bliver indstillet.  

7. Nyt fra…  
Formand 

 Jeg har deltaget i en nytænkning i sekretariatet ift. indsamling af forslag til OK. Har været med to steder i 
KBH kommune. I Helsingør på Poppelgården. København kom der ikke så mange (vejret var virkelig 
godt). Men der var nogle gode snakke – og det samme gik igen i Poppelgaarden. Kompetenceudvikling er 
der afsat meget få midler af til, og medarbejderne føler, at de bliver udsultet på feltet. Det skal vi måske 
være opmærksomme på.  
Line: vi skal sikre os, at vi baserer vores opfattelse på et ordentligt grundlag. Vi kan evt. se på noget 
statistik over, hvor meget efteruddannelse folk får. Nogle kommer meget ofte af sted, og andre gør slet 
ikke. Der er stor forskel på området.  

 Samarbejde med ergoterapeuterne og sygeplejerskerne omkring visitatorer. Det jeg har observeret i den 
forbindelse er, at det er et af de områder, hvor fysioterapeuter har meldt sig ud af foreningen. Hvis man 
bliver visitator, så melder man sig ud/er ikke medlem. Kunne man finde nærmere ud af, hvorfor de ikke 
er medlemmer?  

 Der er et rygprojekt på Bispebjerg (arbejdsmedicinsk) – patienter der henvender sig til praktiserende 
læger – hvad sker der så? Der er tilknyttet en fysioterapeut. For at få folk hurtigere på arbejde. Der 
kommer en artikel om det på hjemmesiden.  

Medlemmer 
 Carsten har fået ansættelse i Hammel, og træder derfor ud af regionsbestyrelsen. Hans suppleant, 

Bettina, træder i hans plads per 15. maj 2014. 

Marie Pindstrup kommer ind i hovedbestyrelsen i stedet for Carsten Jensen. Sanne Jensen bliver regionsformand i 
Midtjylland, Agnes Holst overtager Sanne Jensens plads i hovedbestyrelsen.  

Carsten får tak, klap og vin – tak for deltagelsen.   

8. Eventuelt  
Anne Marie Jensens forslag om at gå ind i evidensdebatten.  

 Det interessant tanke. Lever vi under et evidenstyranni. Det er et fagligt tema. Er det snarere 
fysioterapeuten, der skal arbejde videre med det? Det optager rigtig mange. Vi kommer tit til debat om 
det i de faglige miljøer, som jeg arbejder med.  
Jeg oplever også tyranniet – det er gået hånd i hånd med ønsket om akademisering. Når vi går ind på 
universitet, så bliver der også hele tiden snakket om evidens.  
Apropos Anne Marie så bliver man også nødt til at eksperimentere. Man kan ikke udvikle noget, hvis man 
kun arbejder inden for de grænser, som er prøvet af. Så kan man bagefter begynde at efterprøve ting. 
Men man må også tage hatten af for dem der tør vove noget.  
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Vi er også kommet i den kattepine, at omgivelserne forventer af de ydelser, som vi yder, at 
de faktisk virker. Hvordan kan de nu se og sikre sig, at de nu vælger de ydelser, som giver 
mest effekt hurtigst.  
Indspark til repræsentantskabet – er tiden snart moden til at berige diskursen med en bølge 
den anden vej?  
Artikel fra Politiken i morges – der er lavet en undersøgelse, der viser, at det at folk tror, at 
de er blevet artroskoperet så får de det bedre.  
Vi lever i et sundhedsvæsen, hvor der er meget vi gør, som der ikke er evidens for. Men nogle 
operationer, som man laver har måske en den effekt, som man troede, den havde.  
Der er mange faktorer, der afgør, om mennesker får det bedre. Det er man ikke altid 
opmærksomme på. Det vigtigste er faktisk relationen til behandleren – om man evner at 
sælge budskabet på, og det får man ikke nødvendigvis ud af de undersøgelser, som man 
laver.  

9. Evaluering af møde  
Godt mødelokale. Spændende dagsorden, godt styret. God variation mellem gruppearbejde mm.. Dejligt 
med både slik og frugt.   
 
Bilag: 
1) Mail Lars-Peter.  
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