Information til RB
Dette er informationer til regionsbestyrelsen forud for det kommende møde. Regionskontoret ønsker færre
emner på dagsorden til RB-møderne, derfor har regionskontoret valgt at udsende informationer, der ellers
skulle gives på mødet, via mail.

Møde om nedbringelse af ventetidsgaranti
Tine har anbefalet arbejdsgruppen at udsætte mødet til februar. Aftalerne, som forhandles i SKI, forventes
først færdigforhandlet efter jul, hvorfor det giver god mening at udskyde mødet til februar. Både
ministeriet og KL har indvilliget i at deltage i medlemsmødet. For nærmere information ang. mødets form
henvises til debatten i referatet fra den 30. august.

Fremtidens kompetencer
Tine og Line har været til møde i region hovedstaden om fremtidens kompetencer. Her henvises til de
kompetencer sundhedsvæsenet skal have 8, 10 og 30 år ude i fremtiden. Regionen og HR(CHR) har
foretaget et større afdækningsarbejde på området, hvilket blandt andet har inkluderet dialog med faglige
organisationer om fremtidens opgaver og den dertilhørende nødvendige kompetenceudviklingen. HR
opfordre til opmærksomhed på emnet og ønsker yderligere dialog herom.

Sundhedsaftalerne
Tine og Line blev inviteret til dialogmøde med KKR (Kommuners KontaktRåd) omhandlende den kommende
sundhedsaftale (SA) med Region Hovedstaden og herunder de praktiserende læger. Dialogmødets værter
var formand og næstformand for Sundhedskoordinationsudvalget Flemming Pless(DR) og Sisse Marie
Welling (KL). Dialogmødets formål var at give organisationerne mulighed for at komme med deres ønsker til
sundhedsaftalen. Politikkerne har tilkendegivet ønsker om løbende dialog om SAs mål. Der blev opfordret
til at organisationerne løbende sender deres ønsker ind.

MED aftale i regionen
Line bruger for tiden en del tid på at forhandle MED-aftale for regionens mange regionale ansatte. Der er
fra ledelses side et ultimativt ønske om, at organisationsrepræsentanter ikke længere skal kunne udpeges
til det øverste MED. Forhandlingerne udfordres yderligere af, at regionsdirektøren fratræder 31.12.2018

Nyhedsinformationer
Med dagsordenen er udsendt nyhedsinformationer, hvis man ønsker at få et overblik over den sidste
måneds sundhedsnyheder, kan det være en ide at kigge i dokumentet.

Regionsbestyrelsesmøde 22. oktober 2018 kl. 14.00-16.00
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Kommunikation (5 min) ......................................................................................................................... 4
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Eventuelt (10 min) ............................................................................................................................. 4
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Punkterne er markeret med et forventet (tidsforbrug) og en markering om hvorvidt punktet indeholder –
Orientering (O), Drøftelse (D) og Beslutning (B)

Ordstyrer: Per Tornøe
Mødeleder: Tine Nielsen
Referent: Mathilde Werborg Birkholm

1. Velkommen v. Tine Nielsen - O (5 min)
Tilstede: Tine, Line, Børge Bo, Katja, Jes, Per T, Per N, Eik, Anders, Stine, Charlotte og Rasmus.
Afbud: Jeanette, Noor og Tilde
Valg af ordstyrer.
Godkendelse af dagsorden.

2. Planlægningsgruppe til generalforsamlingen foråret 2019- D, B (20 min)
Til foråret har Danske Fysioterapeuter region hovedstaden generalforsamling. Tine anbefaler, at
generalforsamlingen afholdes d. 22 maj.
Regionsbestyrelsen beslutter, at generalforsamlingen afholdes den 22 maj. 2019.
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Følgende medlemmer af regionsbestyrelsen melder sig til at planlægge generalforsamlingen: Tine,
Charlotte, Stine og Per Tornøe.
Regionsbestyrelsen laver en hurtig brainstorm over emner, som kan diskuteres på generalforsamlingen.
Et forslag er; fremtidens kompetencer. Alle har en holdning til dette emne, ligegyldigt hvor de arbejder.
Man kan i forbindelse med dette emne også se repræsentantskabsmødet som opvarmning til debatten.
Flere af regionsbestyrelsesmedlemmerne finder emnet interessant. Der blev forslået flere underemner til
fremtidens kompetencer heriblandt: opgaveglidning, jobskabelse, fremtidsstrategier og uddannelse.
Et andet forslag til emne på generalforsamlingen er en diskussion om FTF og LO, samt hvilke ændringer det
medfører.
Det besluttes, at regionsbestyrelsen brainstomer videre på næste regionsbestyrelsesmøde. Som følge af
denne brainstorm vil regionsbestyrelsen på næste møde fastsætte emnet på generalforsamlingen.
Nærmere beslutninger om lokaler, oplægsholder, mad mm. planlægges i planlægningsgruppen. Dette
fordre dog indsigt i budgettet, hvorfor vi på næste møde vil gennemgå budgettet for det kommende år.
Det aftales desuden, at planlægningsgruppen får tilsendt materiale og erfaringer fra tidligere års
dialogmøde og generalforsamling. Derudover får de udkast til budgettet for generalforsamling, så de på
nuværende tidspunkt har noget konkret at planlægge det praktiske ud fra.
Endvidere aftales det, at regionssekretæren offentliggør datoen for generalforsamlingen på Facebook,
hjemmesiden og instagram.

3. Koordinering af fremlæggelse af forslag til REP – O (10 min)
Repræsentanterne skal beslutte, hvem der fremlægger de forskellige forslag til repræsentantskabsmødet.
Vi opfordre stærkt til, at forslagsstillerne har talt sammen om dette, inden mødet for pågældende
dagsorden finder sted.
Regionsbestyrelsen beslutter, at følgende repræsentanter fremlægger de seks forslag.
Fremlægger af forslaget ”fuldtidshonoreret næstformand”: Tine
Fremlægger af forslaget ”to yderligere medlemmer i hovedbestyrelsen”: Eik
Fremlægger af forslaget ”styrkelse af den centrale politiske interessevaretagelse”: Line
Fremlægger af forslaget ”strategi for decentral medlemsservices”: Line
Fremlægger af forslaget ”indsats for øget medlemsinvolvering i foreningens demokratiske processer”:
Rasmus
Fremlægger af forslaget ”medlemsrettede tiltag: Anerkendelse af medlemmerne”: Line

4. Planlæg projektevaluering – D, B
RB skal under dette punkt drøfte og beslutte, hvordan strategiarbejdet evalueres. Dette skal ske med
hensyn til skriftlig/mundtlig beretning.
Overordnet konkluderer regionsbestyrelsen, at årsfaserne er en udfordring for regionsbestyrelsens
strategiarbejde. Dele af projekterne har været vellykket, mens andre har være mindre vellykket.
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Regionsbestyrelsen diskuterer formen af og tidsudsigten for evalueringen af projektgruppernes
strategiarbejdet.
Regionsbestyrelsen beslutter, at selve evalueringen af projekterne vil finde sted i det nye år. For at
imødekomme projekternes forskellige længde i processerne, vil projekterne blive evalueret løbende, som
projektgrupperne finder det passende. Dog skal projekterne senest være evalueret på
regionsbestyrelsesmødet i marts.
Det besluttes, at projektgrupperne evaluerer deres projekt, hvorefter de videregiver deres erfaringer til
regionsbestyrelsen. Efter videreformidling af projektgruppernes egen evaluering, evaluerer
regionsbestyrelsen yderligere projektet i forhold til regionsbestyrelsens videre arbejde. Desuden forholder
RB sig til hele projektforløbet heriblandt værktøjer som strategi og metodedogme.
(Pause (10 min))

5. Evaluering af rundringning – D, B (20 min)



Opsamling på oplevelser fra såvel medlemmer som RB.
Behov for og ønske om at det gentages?

Materiale, tilbagemeldinger, hvor mange fik vi fat i. Gav det mening at gøre det.
Flere af regionsbestyrelsesmedlemmerne var i starten i tvivl om effekten af rundringningen og værdien af
arbejdsindsatsen. Samtlige regionsbestyrelsesmedlemmerne melder efter rundringningen tilbage med
positive erfaringer. Flere regionsbestyrelsesmedlemmer er også af den opfattelse, at rundringningen giver
noget både til dimittenderne og regionsbestyrelsesmedlemmerne. En interessant og tankevækkende
erfaring er, at flere af dimittenderne ikke kendte til DFys region hovedstaden samt regionens funktion og
rolle i forhold til medlemmerne. Dette kunne være interessant at undersøge nærmere en anden gang.
Til tros for de gode erfaringer er det stadig vigtigt at opveje cost-benefit. Rundringningen skaber kun værdi,
såfremt byrden ved arbejdet ikke er for stor. For at holde byrden nede er det nødvendigt, at alle
regionsbestyrelsesmedlemmer møder op, når der ringes rundt til dimittenderne.
Regionsbestyrelsen beslutter, at rundringningen gennemføres igen til marts (25. marts 2019), med visse
modificeringer. Inden marts har regionskontoret følgende foreliggende opgaver:
Formand forsøger at få en servicebesked funktion indført ved sekretariatet.
Regionssekretæren inkluderer ovenstående forbedringspunkter i procesplanen for rundringningen.
Ovenstående evaluering skabte opmærksomhed omkring foreningens håndtering af personfølsomme
oplysninger i forbindelse med persondataforordningen.

6. Evaluering af dialogmøde – D (15 min)
Opsamling på oplevelser fra såvel medlemmer som RB.
I forbindelse med evalueringen blev fire punkter fremhævet:
-

Lokalet

Lokalet var flot og med god plads, men med dårlig akustik. Hvis lokalet skal benyttes igen, vil det være
nødvendigt med bedre lyd og flere håndholdte mikrofoner.
-

Organisering
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Faciliteterne til dette års dialogmøde fordrede et større praktisk arbejde mht. facilitering, klargøring og
oprydning. Hvis faciliteterne benyttes igen, skal arbejdsopgaverne organiseres og uddelegeres på forhånd.
-

Oplægsholder

Oplægsholderen provokerede deltagerne. Oplæggets form blev dog mere forelæsning end dialog og debat.
Faciliteringen af emnet kunne være bedre.
-

Medlemsdeltagelse

Der var 42 medlemmer, som ikke kom, hvoraf de 35 ikke meldte afbud. Derfor skal vi være bedre til at gøre
opmærksom på, at medlemmerne skal melde afbud. Regionskontoret vil gøre medlemmerne
opmærksomme på, at udeblivelse og evt. meget sen afbud er spild af medlemskroner.

7. Projekter – O, D, B (20 min)
Såfremt RB skal involveres i en beslutning eller debat; opdaterer arbejdsgruppen RB på deres arbejde med
projektet. Projektgrupperne havde ikke noget til denne dagsorden.
Se i øvrigt orientering til RB i skriftlig information, som opsamling på diskussionen af projekt ulighed i
sundhed på sidste RB-møde.
UDGÅR

8. Kommunikation (5 min)
Er der noget, der skal kommunikeres ud, eller noget der skulle have været kommunikeret på en anden
måde, så er det muligt at bringe det på dagsordenen under dette punkt.
Projekt ulighed i sundhed udmøntes i et møde om ventetidsgarantien på genoptræning. Projektgruppen,
bestående af Katja og Anders, udmelder dato hurtigst muligt. Når datoen er udmeldt offentliggøres den på
diverse medier og platforme.
Regionskontoret opmærksomgør medlemmerne via diverse medier og platforme på, at rundringning til
dimittender gentages til marts.
Efter repræsentantskabsmødet kommunikerer regionskontoret beretninger om REP ud på vegne af
regionsbestyrelsen.
Datoen for generalforsamlingen skal offentliggøres på diverse medier og platforme
Fremover skal regionssekretæren indskrive kommende RB møder i en kalender i bunden af referatet og
dagsordenen.

9. Eventuelt (10 min)
-

Kørsel til REP

Regionssekretæren koordinerer kørsel til REP.
-

Regionsbestyrelseskonferencen

Tine skal rykke for opsamling på regionskonference. Denne opsamling skal både ud til medlemmerne og
regionsbestyrelsesmedlemmerne
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-

Opsamling på mediedækning af det ekstraordinære repræsentantskab.

Tine tager det videre til HB

10. Evaluering af møde (5 min)
Godt møde, dagsordenen blev overholdt.
RB-mødet leder direkte over i et åbent møde om dagsordenen på repræsentantskabet.
Åbent medlemsmøde med deltagelse af repræsentanter fra de faglige selskaber. Der var 3 medlemmer, der
mødte op.

Ordstyrerliste
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Anders Jæger Nielsen
Katja Milling Knudsen
Tilde Ransborg
Rasmus Sylvest Mortensen
Stine Holm Pedersen
Jeanette
Per Tornøe
Noor Jady
Per Norman Jørgensen
Eik Bjerre
Børge Bo Hansen
Charlotte Larsen
Jes Mogensen
Line Schiellerup

Kalender over vigtige datoer i DFys H
Dato
30-11-18
Kl. 14.00-?
06-02-19
14.00-16.00
Februar
25-03-19
Kl. 14.00-?
9-05-19
14.00-16.00
22-05-19

Begivenhed
Sidste RB-møde med efterfølgende
julearrangement
RB-møde
Møde om ventetidsgaranti
RB-møde
Efterfulgt af rundringning
RB-møde
Sidste mulighed for evaluering af projekterne
Generalforsamling
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Emner der skal vendes på kommende møder
Temadrøftelse: uddannelse og kompetencer

Evaluering af projekter

Rehab day one, projekt.

Rådet for Patientsikkerhed: Kirsten Carstensen, status og feedback
Konsekvenserne af LO/FTF sammenlægningen + Den Danske Model skal
ses efter i sømmene
invitere politikere til RB-møde
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