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Skriftlig information til RB
Dette afsnit indeholder informationer til RB forud for det kommende møde.
Regionskontoret ønsker færre emner på dagsorden til RB-møderne, derfor har
regionskontoret valgt at udsende informationer via mail i stedet for at overbringe dem mundtligt på mødet.
GF-materiale ud til medlemmerne
GF-materialet blev sendt ud og lagt på hjemmesiden og Facebook mandag
den 18. november.
Forårets dialogmøde i DFys Region Hovedstaden
Planlægningsgruppen mødtes den 14. november. På mødet blev diskuteret og
fastlagt dato, emne og mulige steder. Dialogmødet afholdes den 12. maj
2020. Emnet på dialogmødet er kropsidealer. Planlægningsgruppen ønsker,
at belyse emnet gennem forskellige oplæg. Indtil videre arbejder gruppen med
oplæg med følgende perspektiver på kropsidealer: kropsidealer i et historisk
perspektiv, et fysioterapeut-provokerende perspektiv på kropsidealer og et
perspektiv om stigmatiseringen af dem, som falder uden for normen. Der er
endnu ikke fundet et sted til afholdelsen af dialogmødet, men Mathilde begynder at kontakte steder i næste uge. Restaurant Bellahøj er det, sted som Mathilde kontakter først.
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Referat
1. Velkommen v. Tine Nielsen - O (5 min)
Tilstede: Per T, Line, Katja, Marcus, Børge Bo, Anja, Charlotte, Karen (fra
pkt.3), Noor (fra pkt. 3), Per N (til pkt. 5) og Anders (til pkt. 6).
Afbud: Jeanette
Valg af ordstyrer. Line Schillerup vælges til ordstyrer
Godkendelse af dagsorden.
Noget til eventuelt?

2. Orientering - O (30 min)
Formanden
-

Se i øvrigt ”Informationer til RB”
OK-situationen med Altiden i Gribskov

Efter fire års forhandlinger er overenskomsten med Altiden kommet hus.
-

Ryg- og Genoptræningscenter KBH

Halvdelen af det tværfaglige center bliver nedlagt. Det betyder, at halvdelen af
centerets fysioterapeuter fyres, svarende til syv fuldtidsstillinger. På nuværende tidspunkt drøftes problemstillingen politisk både på regionalt og kommunalt
niveau. Hvorvidt disse drøftelser vil påvirke beslutningen om nedlæggelsen af
det tværfaglige center vides ikke.
-

Arbejdspladsbesøg, forslag fra kommunale TR til RB

På TR-mødet den 20. november fremsatte TR-gruppen et forslag om, at regionsbestyrelsen i fremtiden skal komme på arbejdspladsbesøg. Dette skal øge
muligheden for at skabe sammenhæng og knytte bånd mellem medlemmerne
og deres regionale bestyrelse i DFys. Det foreslås derfor, at arbejdspladsbesøg inkluderes i regionsbestyrelsens fremtidige arbejdsområder. Konkret foreslås det, at arbejdspladsbesøget finder sted på en specifik arbejdsplads, men
at man samtidig inviterer medarbejdere fra andre arbejdspladser.

Medlemmerne
-

Per Tornøe om økonomisk gennemskuelighed i foreningen.

Efter repræsentantskabet 2018 sendte RB Region Hovedstaden et brev til HB.
I brevet udtrykte RB et ønske om større gennemsigtighed i foreningens økonomi og prioritering af de økonomiske ressourcer. Som følge af dette har HB
nedsat en arbejdsgruppe bestående af Per T(RB-medlem i Region Hovedstaden), Karen Langvad (direktør DFys), Mathias Holmquist(HB-medlem), Helle
Brun(Region Syd) og Mette Birk (DFys bogholderiet). Arbejdsgruppen mødtes
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i mandags. På mødet i mandags diskuterede arbejdsgruppen, formålet med
præsentationen af regnskabet og budgettet på repræsentantskabet. På mødet
blev det understreget, at regnskabet skal indeholde oplysninger om, hvor
mange ressourcer foreningen bruger på medlemsgrupper og strategiske indsatser. Konkret blev der talt om en tidslinje for præsentation af regnskab i forbindelse med repræsentantskabet. Det foreslås, at medlemmerne af repræsentantskabet(repræsentanterne) får tilsendt aktuelle regnskaber og budgetter, inden repræsentanterne skal udarbejde forslag til repræsentantskabsmødet. På den måde kan repræsentanterne tænke økonomi og finansiering ind i
de forslag, de udarbejder. Derudover blev det foreslået, at repræsentanterne i
perioden fra 1. september frem til repræsentantskabsmødet har mulighed for
at stille sekretariatet og bogholderiet spørgsmål til regnskabet og budgettet,
både spørgsmål og svar skal være offentligt tilgængelige eventuelt som kommentarspor på hjemmesiden. Yderligere blev det foreslået, at præsentationen
af regnskabet på repræsentantskabsmødet bliver dagsordensat som første
punkt efter godkendelse af beretningen.
RB er enige i, at de ovennævnte tiltag vil gøre budget og regnskab mere
brugbart for repræsentanterne. RB beslutter, at dette punkt kvalificeres til en
kommende dagsorden.
-

Per Norman melder tilbage om årsmøde for praktiserende.

Økonomirammen for behandling i speciale 62 i praksissektoren er blevet
sprængt. Rammen er blevet overskredet med 6,8%. Denne overskridelse
medfører en takstnedsættelse på 3,8% plus en yderligere tilbagebetaling.
Rammeoverskridelsen skyldes en stigning i antallet af vederlagsfri behandlinger. Der er tilkommet 5,6 % flere vederlagsfri patienter. Årsagen til stigningen
i vederlagsfri patienter kendes ikke, men det hænger sammen med, at politikerne ikke ved, hvor mange handikappede der er i Danmark.
Det var Danske Fysioterapeuter, der præsenterede problematikken omkring
overskridelsen. De konkrete løsningstiltag blev fremsat og diskuteret af de
fremmødte praktiserende fysioterapeuter. Blandt andet blev der opfordret til, at
klinikkerne laver ventelister. Man må gerne have to former for venteliste en til
speciale 62 og en til privatbetalende borgere. Derudover opfordres den enkelte fysioterapeut til vurdere de henviste patienter for, om de er handikappede
nok til at høre under speciale 62. Det er dog problematisk, at de vederlagsfripatienter ikke kan behandles under speciale 51.
Danske Fysioterapeuter og andre forhandlingsberettigede organisationer vil
gøre opmærksom på problematikken til overenskomstforhandlingerne 2021.
RB beslutter, at kvalificere punktet til en kommende dagsorden.
-

Børge Bo orienterer om biografarrangementet for dimittender og 7.
semester studerende.
Der var mange studerende og dimittender, der benyttede sig af tilbuddet om
en gratis biograftur. De fremmødte hyggede sig. Mens Børge Bo og Jeanette

4/10

delte billetter ud fik de talt lidt med nogle af de fremmødte studerende og dimittender.
-

Charlotte orienterer om overenskomstforhandlinger på det offentlige
område.

Overenskomstforhandlingerne startes i 2021. Som forberedelse til dette var
Charlotte til møde i forhandlingsfællesskabet. På mødet var der fire overordnede emner: gode forhold for seniorer, arbejdsliv som vi kan holde ud at være
i, løn og kompetenceudvikling. En af de store knaster omkring lønnen er, om
man skal forhandle procentvise eller absolutte lønstigninger. Næste skridt i
forberedelserne til overenskomstforhandlingerne 2021 er arbejdsgiverkonferencen den 31. marts 2020.
-

Anders orienterer om MED i Region Hovedstaden.

Som følge af Danske Fysioterapeuters hovedorganisationsskifte per 1. januar
2020 er akademikernes(AC) MED pladser i Region Hovedstaden blevet genforhandlet. Anders sidder nu på en af ACs pladser og sidder desuden i forhandlingsudvalget. Første møde i forhandlingsudvalget finder sted inden årsskiftet.

3. Børge Bo opsamler på medlemsinddragelse, i forbindelse med
medlemsmødet om de svageste borgeres muligheder for at
opfylde de nationale mål for fysisk aktivitet – O, D (20 min)
Børge Bo beretter om et vellykket medlemsarrangement, hvor der blev diskuteret barriere i relation til opfyldelse af de nationale mål for fysisk aktivitet.
Overordnet blev konklusionen på mødet, at de svageste borgere oplever individuelle, strukturelle og institutionsspecifikke barriere i deres muligheder for at
opfylde de nationale mål for fysisk aktivitet.
Medlemsinvolvering har været en vigtig del af planlægningen af medlemsmødet. Konkret blev to medlemmer fra relevante arbejdspladser inkluderet tidligt i
planlægningsprocessen og de har bl.a. været primus motor på at finde oplægsholdere og invitere relevante medlemmer.
I forlængelse af Børge Bos beretning om mødet diskuterede RB det forsatte
arbejde med indsatsen.
RB foreslår, at medlemsmødet følges op med en nyhed på hjemmesiden. Dette kommer dog først til at ske i januar når planlægningsgruppen har mødtes
og samlet op på medlemsmødet.
Derudover foreslås det, at vi ved lignende arrangementer i fremtiden afslutter
arrangementet med, at spørge hvem der vil være medskriver på et læserbrev
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om emnet. Derved kan deltagerne også se resultaterne af indsatsen og deres
deltagelse i indsatsen. RB diskuterer yderligere om emnet er relevant at bringe for HB, da det er et landsdækkende problem. RB kommer frem til at planlægningsgruppen, som arbejder med indsatsen, i forbindelse med deres næste møde bør overveje, hvorvidt de ønsker at præsentere emnet for HB.

4. Budgetopfølgning for 3. kvartal – O (15 min)
Kort statusopdatering af budgetopfølgning. Dette vil lede op til en grundigere
gennemgang af budget og regnskab på første møde i det nye år.
Tine præsenterer hovedlinjerne i budgetopfølgningen for tredje kvartal 2019.
Regionen har på nuværende tidspunkt brugt lige omkring 50% af budgettet,
dette kommer dog til at ændre sig efter fjerde kvartal, da regionen har forventer nogle større udgiftsposter i december. I forbindelse med dette udtrykker
RB et ønske om, at de penge vi tager videre til næste budgetår, budgetteres til
medlemmerne og aktiviteter for medlemmerne af DFysH.
Under dette punkt fremhæver Tine også, at alle RB-medlemmer skal indsende
refusion til regionskontoret inden den 14. december.
Efter præsentationen aftaler RB med regionskontoret, at RB-medlemmerne
kan få tilsendt budgetopfølgningen, hvis de skriver en mail til kontoret.

5. Evaluering af næstformand – O,D (30 min)
Tine starter med at informere om arbejdet på regionskontoret uden en deltidsnæstformand. Derefter evaluerer vi i RB.
I løbet af det sidste år er Tine afstået fra en række centrale og decentrale poster, da hun uden en næstformand ikke har tiden til at bestride posterne. Nogle af posterne er blevet overtaget af RB-medlemmer, eksempelvis sidder Anders nu i forhandlingsorganet og Katja sidder i psykiatrifælleskabet. Derudover
medfører Tines manglende tid, at længere sigtede politiske indsatser bliver tilsidesat til fordel for akut brandslukning i forbindelse med aktuelle politiske
problemstillinger. Foruden dette savner Tine den sparring, som hun har haft i
en næstformand.
RB foreslår, at en midlertidig løsning til at lette arbejdsbyrden fra Tines skuldre
er at nedsætte et forretningsudvalg i regionsbestyrelsen som styrende for møderne. Derudover foreslår RB, at der nedsættes en sparringsgruppe til Tine,
som kan mødes med Tine en gang om måneden og diskutere og vende de
emner, som hun har behov for sparring til. I den forbindelse nævnes det også
at FTR-netværket også gerne vil bidrage til relevante opgaver.
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Grunden til at ingen RB-medlemmer på nuværende tidspunkt bestrider næstformandsposten skyldes ikke manglende lyst men praktiske årsager. Det er de
færreste, som har mulighed for kombinere stillingen med deres nuværende
arbejde.
Det besluttes, at diskussion under dette punkt videreføres til RB-mødet i februar. Yderligere besluttes det, at ideen med forretningsudvalget afprøves.
Der nedsættes et forretningsudvalg på mødet i februrar.

6. Forårets indsatser – D, B (30 min)
Under dette punkt skal diskuteres, hvilke indsatser og arbejdsområder vi skal
opstarte i foråret.
Taget videre fra første møde efter sommerferien har vi visitatorindsats og fysioterapeuter på arbejdspladser, som ikke normalt anses som fysioterapeutiske. Yderligere er der forslag om, at vi i foråret holder medlemsmøde om opgaveglidning.
Dette punkt afsluttes med, at RB nedsætter arbejdsgrupper til de relevante arbejdsområder og indsatser. Grupperne skal som minimum bestå af to RBmedlemmer dog helst tre.
På baggrund af diskussioner på tidligere møder samt dette mødes diskussioner beslutter RB, at der skal arbejdes med følgende indsatser i foråret 2020.
•

I foråret 2020 vil Charlotte og Anja starte en indsats for visitatorer i
DFys Region Hovedstaden. Forløbsplanen for indsatsen er fortsat på
tegnebrættet. Gruppens mål er at skabe et netværk for visitatorer i
DFys Hovedstaden samt at øge opmærksomheden på visitationen
som et fysioterapeutrelevant arbejdsområde.

•

Den anden indsats er opgaveglidning, hvor opgaveglidning forstås på
flere måder. I forbindelse med indsatsen vil vi både diskutere opgaveglidning som noget ønskværdigt og opgaveglidning som noget uønskeligt. Projektet er fortsat i den tidlige opstartsfase. Gruppen, som vil arbejde med at forme projektet, består af: Charlotte, Jeanette, Anders,
Anja og Noor.

•

Den tredje indsats er vederlagsfri fysioterapi herunder samarbejdet
mellem det offentlige og private. Denne indsats er fremkommet i forlængelse af årsmøde for praktiserende, hvor de praktiserende fysioterapeuter i Region Hovedstaden diskuterede og problematiserede overskridelsen af rammen for speciale 62. Gruppen, som arbejder med
denne indsats, består af Per N, Per T, Børge Bo, Stine og Noor. Med
indsatsen ønsker gruppen at undersøge forholdene for vederlagsfriordningen både i det private og i det offentlige. Hvad er årsagen til, at
flere og flere borgere henvises til behandling i speciale 62 regi? Og
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hvordan kan man styrke samarbejdet mellem det private og det offentlige om netop disse borgere?
Ud over de tre ovennævnte indsatser forsætter RB arbejdet med ”de svageste
borgeres mulighed for at opfylde de nationale mål for fysisk aktivitet” samt
planlægningen af forårets dialogmøde for medlemmerne af Danske Fysioterapeuter.
(Pause(10))

7. Dialogmøde for repræsentantskabet og RB’er– D, B (60 min)
Under dette punkt videreføres diskussionen og drøftelsen fra sidste regionsbestyrelsesmøde. Med udgangspunkt i dagsordenen vil RB drøfte, hvilke forberedelser de skal gøre sig inden dialogmødet d. 6.-7. december. Som forberedelse til dette punkt bedes RB overveje, hvilke dagsordenspunkter, fra
dagsordenen til dialogmødet, de finder relevant at gennemgå. Vi starter punktet med at fastlægge, hvilke punkter som skal gennemgås.
RB aftaler, at RB deltager i dialogmødet med åbent sind og er klar til at lytte
og blive inspireret. RB skal bidrage til og være en del af en åben proces, så vi
får den bedst mulige struktur i foreningen. Derudover er det vigtigt, at RB husker og spreder budskaberne fra de diskussioner, vi har haft i RB i løbet af det
sidste år. Endeligt er det vigtigt, at RB-medlemmerne ser og bruger dialogmødet til det, det er, en mulighed for dialog. RB-medlemmerne skal lade sig inspirere af andre samt inspirere andre med vores ideer og holdninger til fremtidens DFys à vores fremtidige forening.
Desuden aftales det, at RB evaluerer dialogmødet på mødet i februar.

8. Koordinering af transport til dialogmøde og regionskonference – B (10 min)
RB koordinerer kørsel til dialogmødet og regionskonferencen i Middelfart d. 67. november.

9. Kommunikation – D, B (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.
Vi skal fortsætte med at lave opsamlinger af RB-møde på Facebook og hjemmesiden, da det fungerer godt. Dertil beslutter RB, at vi efter dette møde skal
lave et Facebook opslag og hjemmesidenyhed om punkt 6 og punkt 7.
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10. Eventuelt (10 min)
Har du noget til eventuelt, skal du stille det i starten af mødet.
-

Marcus fremsætter en ide, som i fremtiden kan blive et indsatsområde
for RB. Marcus foreslår, at vi i regionsbestyrelsen sætter fokus på informationer til kvinder, der lige har født, da det er en meget relevant
gruppe for fysioterapeuter. Dette kunne ende ud i en større nationale
indsats på området.

11. Evaluering af møde (5 min)
Under dette punkt evaluerer regionsbestyrelsen mødet.
Ordstyrer styrede mødet med fast hånd, hvilket var nødvendigt for den pågældende tidsplan.

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

Charlotte Larsen
Stine Holm Petersen
Line Schiellerup
Noor Jady
Anders Jæger
Rasmus Sylvest Mortensen
Jes Mogensen
Tilde Randsborg
Jeanette Præstegaard
Katja Milling Knudsen
Per Tornøe
Børge Bo
Anja Birkehøj Mattey

”Valgperiodehjul” vigtige datoer i DFys H 2019-2021
Dato
03.10.19

21.10.19
31.10.19
05.11.19

Hvad
Tværfagligt medlemsmøde om krydspres på myndighedspersoner: styrring
trivsel og plads til faglighed.

Uddybning
Kun for ansatte i KBH
kommune.
Tine, Charlotte og Anja
deltager
RB-møde
I Rosenborggade. Arbejdet med forårets og REP
dialogmøde påbegyndes.
Biograftur for dimittender
Børge Bo og Jeanette
deltager
Medlemsmøde om de svageste borge- Børge Bo, Tine og 2
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res mulighed for at opfylde de nationa- medlemmer.
le mål for fysisk aktivitet
29.11.19 Rb-møde + juleafslutning
06.12.19- REP-dialogmøde
07.12.19
01.01.20 Forsøgsprojektet med direkte adgang i
prøvekommuner startes
01.01.20 DFys skifter officielt til AC
06.02.20 RB-møde
Arbejdet med REP påbegyndes
25.03.20 RB-møde + dimittendopkald
I Holmbladsgade
Foråret
Dialogmøde for medlemmerne i region
2020
Hovedstaden
10.06.20 RB-møde + sommerafslutning
25.08.19 RB-møde + dimittendopkald
01.09.20 Frist for indsendelse af forslag til REP
Okt/nov. REP 20
2020
2021
FTF nedlægges
2021
Overenskomstforhandlinger
Foråret
Generalforsamling
2021

Emner der skal vendes på kommende møder

Temadrøftelse: uddannelse og kompetencer

Etisk drøftelse af oplægsholdere fra egne rækker

invitere politikere til RB-møde
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