Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark

22.11.2017 /LR/Bej

REFERAT

Regionsbestyrelsesmøde fredag den 10.11.2017, kl. 13.15-15
Mødet afholdes v. ”Fabrikken”, Lumbyvej 17, lokale 13, 5000 Odense.

Deltagere: Morten Topholm, Jasper Juhl Holm, Helene Benfeldt, Lau Rosborg, Peter Kromann,
Helle Bruun, Lis Jensen, Kristian Birk, Thomas Bertelsen, John Stenner Rasmusen, Brian ErreboJensen
Afbud: Rikke Kruse

Dagsorden
O. Valg af referent
Lau er referent

1. Underskrift af referat fra den 25. september 2017.
Herunder opfølgning på punkter fra sidste møde
Der har ikke været indsigelser til referatet.
Brian fremhævede følgende vedr. referatet:
- Vi har ved gennemgang og vedtagelse forretningsordenen besluttet, at kvartalsregnskaber
fortsat udsendes. Ved ønske kan der spørges ind til kvartalsopgørelserne.
- Der er lavet ”stake-holder analyse” via DFys. Indholdet er interessant og brugbart. Vi vil
gerne lave en regional stakeholder-analyse. Det bliver ledende embedsmænd og politikere
der vil blive interviewet. Der er ønske om at regionsbestyrelsen får den centrale stakeholder analyse at se.
- Der deltager syv fra RB til mødet den 14.11 om det ekstraordinære
repræsentantskabsmøde.
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
3. Sager til beslutning
3.1 Regionskonferencen den 12.-13. oktober
 Indtryk og evaluering af konferencen

1

Indstilling: at RB evaluerer sin deltagelse i regionskonferencen. Desuden at der følges op på
emnet idéudvikling.
Kristian: Godt med “rigtig” konference fremfor Bornholm. Der skal sættes tid af til helt aktuelle
emner.
Morten: Det er ikke klart, hvor meget der bliver rykket på emner i work-shop. Det giver anledning til
at vi bliver mere operationelle lokalt ift. nogle af vores strategier med hjælp fra sekretariatet.
Brian: Vi skal bruge de fulde to dage, alt andet er spil af penge. Befriende at være væk fra
Bornholm. It-evalueringen: ratingen var god. Eval-skemaer sendt rundt
Jasper: Rigtig gode temaer.
Helene: Godt at det ikke var Bornholm, godt med fordybelse.


Opfølgning på punktet om idéudvikling – konkrete initiativer man vil igangsætte i
regionsbestyrelsen. Der kom forskellige forslag under vores brainstorm:
- Demensområdet
- Psykiatri m. bl.a. genoptræningsplaner
- Samarbejde med almen praksis
- En mere strategisk og systematisk tilgang til RB´s arbejde. Herunder støtte fra Danske
Fysioterapeuters sekretariat
- Børneområdet bl.a. med projekt i Faaborg-Midtfyn Kommune og evt. samarbejde med
privatskoler/ efterskoler

- ”Håndværkertilbud” – projekt ved Otterup Fysioterapi v. John Stenner
Kommer på næste møde :)
Yderligere emne (Brian): Hvad er bestyrelsens opgave. Er den arbejdende, orienterende,
undersøgende? Hvis vi skal arbejde med strategiplanen, så skal der følge ressourcer med.
Jasper: Vi skal vurdere hvilke opgaver vi kan løfte og behovet for ressourcer.
Morten: Vi er politikere og dermed tovholdere, så vi skal ikke drifte projekter.
Helene : Vi er nok ikke de bedste projektledere.
Brian : Vi skal inddrage specialister, videnspersoner fra berørte kommuner.
Kristian : Skal det ikke være en central opgave, at styre projekterne?
Brian : Ift fx arbejdsmarked/ jobcentre kunne vi sammenkalde fysioterapeuter indenfor feltet
Lau : Vi skal i kontakt med kommuner indenfor specifikke områder fx arbejdsmarked, vi skal høre
dem hvad de gerne vil have fra os.
Jasper : Vi har frihed til at tage stafetten ift. flere områder. Der skal bruges sekretariatsbistand.
Helene : Vi skal prøve at gå “all-in” på et emne, ikke skyde med spredehagl.
Morten : Vi skal huske at vi ikke har ledelseskompetence, men skal søge heldet til at få succes
med opgaver, fx meget langvarige netværk. 75% af succes er vedholdenhed, 25% viden og
kompetence.
John : Som ny, er der en formålsparagraf ift vores opgave som bestyrelse?
Brian : Vi skal arbejde for medlemmerne og følge op HBs strategiplaner. Vi skal huske at fejre
sejrene. ”Vi skal jage der hvor vildtet er”. Økonomisk har vi en åben post på 90.000, som vi har fra
næstformandsgodtgørelse, som evt. kan bruges på frikøb til projekter.
Vi følger op på emnet, arbejdsmarkedsområdet.
Jasper : Det vil være godt med et notat om emnet fra sekretariatet.
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3.2 Medlemsmøder 2017-18
Under planlægning:
-

-

-

Opfølgning på netværksmøde om beskæftigelsesindsatsen. Det første møde blev
afholdt i november 2016. Rikke er tovholder på et nyt møde. Der bliver fulgt op
på det!
Opfølgning på netværksmøde om hverdagsrehabilitering. Det første møde blev
afholdt i efteråret 2015. Helle er tovholder på et nyt møde. Der bliver fulgt op på
det
To møder om ”Ernæringens betydning ift. træning v. Maria Lyhne Buch.”
Den 18.1, kl. 17-20.30 v. UC Lillebælt, Niels Bohrs Alle i Odense og den 15.3, kl.
17-20.30 v. UC Syddanmark i Esbjerg. V. begge møder markeres Danske
Fysioterapeuters 100-års jubilæum med bobler og kransekage. Helle og Brian er
tovholdere. Der er styr på begge arr. Dog er arr. den 18.1 flyttet til den 1.3.
Kommunikationsafdelingen på Holmbladsgade laver oversigt over alle
jubilæumsarrangementer i DK
Medlemsmøde i Odense om emnet ”Commotio”. Helene er tovholder for dette
møde. Er under udarbejdelse
Yderligere :
GLA:D ryg, en orientering fra SDU om forskningsprojektet, kunne være et
yderligere arrangement
Kompetenceudvikling fra læger fra OUH, fx FAM.
Forskere tættere på praksis.

3.3 Datoforslag for RB-møder i 2018
Af hensyn til planlægningen fremlægges forslag til RB-møder i 2018 (vedhæftet)
Indstilling: at RB drøfter og vedtager sin mødeplan for 2018.
Følgende blev vedtaget:
Forår 2018
Mandag den 29.1, kl. 9-17
Mandag den 23.4, kl. 13-17.30
Tirsdag den 12.6, kl. 9-17
Efterår 2018
Torsdag den 30.8, kl. 13-17.30
Onsdag den 3.10 - torsdag den 4.10; RB-seminar (inkl. forberedelse til Rep. møde)
Torsdag den 13.12, kl. 13-17.30 med efterfølgende julemiddag
Møderne afholdes enten ved Kokholm v. Kolding eller ved Lumbyvej 11 i Odense.
4. Sager til drøftelse
4.1 Møderunde med politikere og embedsmænd i region og kommuner, samt andre møder
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- Etablering af samarbejdsforum på praksisområdet i Varde Kommune den 9.10
Brian medierede møde mellem kommune og praktiserende fys. Der var positiv stemning
- FTF-undersøgelse af Psykisk Arbejdsmiljø; konference den 24.10
Der kommer 4 rapporter, DFys har bestilt ekstra udtræk for at dække alle sektorer
- Arbejdsmarkedsorientering v. Fys. uddannelsen i Odense den 31.10
God stemning hos de studerende
- Årsmøde ved FTF i Region Syddanmark den 6.11
Brian, Lis og Helene deltog. Brian genvalgt til regionsbestyrelsen for FTF.
- Valgmøde i Odense arr. af KOS den 7.11

5. Sager til orientering
1. Orientering fra formanden bl.a. ”Sammen om velfærd” se link:
http://www.sammenomvelfaerd.nu/
2. Professionernes dag v. UC Syd i Esbjerg: Rikke og Morten
Der var meget få studerende på dagen, det var måske ikke den rette timing. Der var 20-25
ved standen, det meste handlede om job og ansøgninger. UC Syd har fået kritiske
bemærkninger fra de deltagende organisationer pga. de få deltagende studerende. Det
virker som om det er blevet taget til efterretning.
Ide fra Kristian: Vi laver en eftermiddag el. aften for nyuddannede, hvor vi gør
rede/inspirerer ift. vores arbejdsområde, kommune, klinik, sygehus, jobcenter, etc.
Nyt fra HB og regionsformandsmøder

6. Punkter til kommende møder, herunder evt. gæster
- Fysioterapeuter og kommunale embedsfolk indenfor jobcentre
- GLAD ryg
- Genoptræningsgaranti på 7 dage
7. Nyt til hjemmesiden:
“Fysioterapeuternes guldalder”

8. Eventuelt
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