
Spørgsmål fra Katrine Skovbjerg Hansen 

spørgetiden ved regionsrådsmødet 25. november 2019 

Spørgsmål: 1. Samarbejdsudvalget behandler sager vedrørende overenskomsternes gennemførelse i Region 

Syddanmark og Vejle og Fredericia kommune, og udvalget vejleder disse med hensyn til forståelse af 

overenskomstens bestemmelser. Er dette lig med, at samarbejdsudvalget har mere magt og end de 

folkevalgte politikere i Region Syddanmark og kommunerne?  

2. Hvilken værdi har specifikke udvælgelseskriterier, når disse ikke overholdes? Opstilles kriterierne ikke for 

at sikre, at alle har lige muligheder ved sådan en udvælgelsesproces?  

3. Kan det virkelig passe, at Region Syddanmark så let kan bryde med deres egne kriterier uden at skulle 

forklare sig til offentligheden?  

4. Hvordan kan man sikre en geografisk spredning ved at fjerne kapaciteten helt fra ét område (Børkop-

området) og i stedet flytte denne til et andet område (Middelfart), hvor der i forvejen er ridefysioterapi? Er 

dette ikke en ubegrundet udvidelse af kapaciteten, som ikke tilgodeser det egentlige behov?  

5. Mette var nødsaget til at opsige sin stilling på Snuromgaard, så hun kunne fokusere på sin fuldtidsstilling 

på fysioterapeutuddannelsen. Har Region Syddanmark sikret sig, at hun kan varetage de 20 timer 

sideløbende med denne fuldtidsstilling? Og hvor mange af de 20 timer er pt. i brug på Koesmosegaard?  

6. Hvorfor har Region Syddanmark ikke taget de interne relationer mellem Mette og Birgitte i betragtning, 

da man skulle uddele ydernummeret? Når valget står mellem to lige gode kandidater (20 års erfaring vs. en 

kandidat i ridefysioterapi), så er det indlysende, at en nær relation til en af medlemmerne af 

ansættelsesudvalget er en fordel.  

7. Kunne dispensationen være undgået, hvis Region Syddanmark havde gjort forarbejdet ordentligt og 

havde sikret, at der blev udvalgt en ridefysioterapeut, som ikke kun var fagligt dygtig, men som også havde 

muligheden for at arbejde i det geografisk-bestemte område? Burde Region Syddanmark ikke have tjekket 

op på de interne relationer, samt ansøgernes tanker og ønsker for praktisering af ridefysioterapi?  

8. Hvem siger, at det bliver muligt for Mette at finde et sted i det påkrævede geografiske område indenfor 

12 måneder? Hvis ikke hun har kunnet finde en samarbejdspartner nu, hvad taler så for, at dette kan lade 

sig gøre om 12 måneder?  

9. Går de 20 timer til spilde, eller følger Region Syddanmark Vejle Kommunes ønske om, at genopslå 

ydernummeret efter 12 måneder, såfremt Mette ikke har fundet en samarbejdspartner? 

 10. De personlige omkostninger for de berørte patienter er enorme, da patienterne blot kan se til, mens 

deres fysiske tilstand forværres grundet manglende behandling. Mener politikerne i Region Syddanmark, 

som ikke selv har behov for behandling på nuværende tidspunkt, at de har lige så stort kendskab til 

patienternes behov, som patienterne selv har og derfor uden videre har retten til at gamble med borgernes 

fysiske og psykiske helbred?  

11. 12 måneder uden ridefysioterapi i nærområdet er lang tid. Oveni tillægges de 9 måneder, som allerede 

er gået. Tager Region Syddanmark slet ikke højde for, at flere af disse patienter har psykiske udfordringer? 



Om 12 måneder har de vænnet sig til et nyt sted, nye heste, nye hjælpere m.m., og så skal de pludselig 

igennem endnu en stor omvæltning. Hvordan kan dette være at tilgodese patienternes behov ud fra en 

beslutning, som gavner patienterne bedst?  

 


