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Dagsorden
0) Valg af referent: Esther Skovhus. Hun ønsker ikke at fortsætte som
referent fremover.
1) Godkendelse og underskrift af referat fra den 8. april 2013
Herunder opfølgning på punkter fra sidste møde.
Der har ikke været indsigelser til referatet.
Vedr. punkt 3.4 Medlemsmøde 15.04.2013 i Haderslev: Mødet var en
del af fagstafetten. Bestyrelsen gjorde sig overvejelser om man skulle
tilstræbe, at den kom rundt i hele regionen eller det var lige så vigtigt at
det var medlemmer/arbejdspladser, der havde lyst.
LJ sender den videre inden sommerferien, så der kan blive et
arrangement i efteråret.
2) Godkendelse af dagsorden: Fastholdes uændret.
3) Sager til beslutning
3.1 Forretningsorden
Forretningsordenen gennemgås og tilrettes evt. Efterfølgende er den
gældende for RB´s arbejde.
BEJ gennemgår forretningsorden og bestyrelsen havde følgende
overvejelser:

Ad 2. Regionsbestyrelsens repræsentationer. Der blev gjort
overvejelser om vi ikke også burde tilkendegive, hvor vi ønsker at være
med. Eksempelvis i forbindelse med udformning af praksisplanen.
Endelig ville det også være relevant at RB forholder sig til økonomi i
forhold til deltagelse i diverse råd og udvalg.
Beslutningen blev, at der formulerer et afsnit om repræsentation.
Ad 3. Mødeindkaldelse. Der skal udpeges to til sammen med Brian, at
udarbejde RB-dagsordener for resterende del af 2013, samt planlægge
RB-seminar for efteråret. Rikke og Jasper går ind i det. Suppleanter
indkaldes til mødet i september. Husk at informere om at
suppleanterne ville kunne deltage i regionsseminar i september, hvis
der er plads.
Ad 4. Dagsorden her gøres opmærksom på, at punkter under Evt. ikke
kan løftes op til diskussion/beslutning med mindre RB er enig herom.
Ad 6. Diskretionspligt Bestyrelsen diskuterede de dilemmaer, der
kunne opstå i forhold til de mange roller man kan have, når man
deltager i forskellige fora. Der var mange overvejelser. Vi skal kunne
diskutere og have meninger. Vi skal være loyale overfor de
beslutninger der tages. Vi beskæftiger os med sagen, ikke personer.
Det kunne være et emne til vores eget seminar i okt./nov.
Ad 7. Referat Der blev stillet spørgsmål til proceduren vedr.
godkendelse af referat. Jf. diskussionen ændres der i
godkendelsesproceduren.
Den samlede forretningsorden med rettelser lægges frem til endelig
godkendelse på næste møde i september måned.
3.2 Evaluering af regionsgeneralforsamling 2013 (bilag)
Indledningsvis bemærkes at resultatet af den elektroniske evaluering
ikke er kommet endnu. Bestyrelsen fulgte strukturen i det fremsendte
bilag og følgende kom til udtryk:Sted: OK
Form og indhold: Fint med GF i midten, men tiden blev for presset. Der
skal min afsættes 1,5 time til GF. Det samlede tidsforbrug for
arrangementet skal ikke øges.
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Der kom ideer til, hvordan man kunne understøtte debatten om
beretningen. Eksempelvis vis SMS spørgsmål der kommer op på
skærm. Dirigenten ville så kunne vælge blandt dem.
Se i øvrigt omtale af GF på regionens hjemmeside.
Oplæg: Som helhed positive reaktioner. Der var dog også forskellige
forventninger til dem.
Økonomi: God økonomi, rammen blev ikke brugt.
3.3 Evaluering af det fælles sundhedskartel bestyrelsesmøde den 8.4 i
Odense, herunder foredrag med professor Henning Jørgensen.
Bestyrelsen mente man kunne optimere udbyttet af de afholdte
workshops. Det var meget forskelligt hvordan de forløb. Der blev
udtrykt ønske om en ny samarbejdsplatform. Gerne mere end
forhandlingsniveau. Der var positive tilbagemeldinger overfor et fortsat
samarbejde og et lignede arrangement. Der er sideløbende med dette
arrangement løbende samarbejde mellem regionsformændene.
3.4 Budgetopfølgning, 1. kvartal 2013 (bilag)
Orienteringen blev taget til efterretning. Økonomien ser fornuftig ud.
3.5 Flytning af det aftalte RB-møde den 4.9. 13, kl. 13-17.30
Pga. RB-konference den 2-3.9 i Fredericia, hvor hele
regionsbestyrelsen forventes at deltage, flyttes vores aftalte møde den
4.9 (jf. aftale på RB-møde den 8.4. 13).
Nye forslag: 11.9. 13 eller 17.9. 13.
Beslutning: 11. september 2013, kl. 13.00-17.30 ved Praksisenheden i
Kolding, Kokholm 3 B, 6000 Kolding.
3.6 Status på møder med politikere/ embedsmænd
- Afholdte og kommende møder
24.05. 13 møde med rektor for UCsyd Birte Friis
Mortensen. BEJ havde bedt om et møde, da de studerende
i dimittendundersøgelser har udtrykt stor utilfredshed med
de fysiske rammer og studiemiljøet. Der blev på mødet
redegjort for de initiativer, der bliver gjort for at rette op på
det.
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27.05.2013 BEJ og ES møde med Psykiatriledelsen i
Region Syddanmark om muligheder i psykiatrien og
hvordan ser de fremtiden. Mødet var med deltagelse af
ergoterapeuter og sygeplejersker.
BEJ deltog på KL Sociale Temamøde – hvor der tales
sundhed! Publikationen ”Det nære sundhedsvæsen” er
kommunernes referenceramme nu.
Regionsformændene i Danske Fysioterapeuter har pt.
megen opmærksomhed på det kommende kommunalvalg.
Man forsøger at udvælge fælles gennemgående temaer.
Noget af det kommer til at fylde på
regionsbestyrelsesseminaret i september.
½-dags temamøde for visitatorer. Arrangører er Dansk
Sygeplejeråd, Ergoterapeutforeningen og Danske
Fysioterapeuter. Se fysio.dk/ region Syddanmark.
Der er ny bekendtgørelse om journalføring. Den vil
ligeledes blive genstand for medlemsmøder. Link til
bekendtgørelse om journalføring:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=1449
78

3.7 Studerende i regionsbestyrelsen: Repræsentation fra
uddannelserne i Esbjerg/ Haderslev og Odense.
Hvordan sikrer vi en turnus i repræsentationen?
Hvordan kan vi forankre det? Det er endnu for tidligt at sige hvordan en
turnus kunne være. De studerende er i opstartsfasen i dannelsen af et
netværk. Vi må følge det og se, hvilke muligheder det giver.
3.8 Forslag til proces for Høring vedr. Sundhedsplanen for regionen
Bej samarbejder med Sekretariatet i Danske Fysioterapeuter vedr. et
udkast til høringssvar. Det vil tilgå bestyrelsen, der så kan melde
tilbage.
4) Sager til drøftelse
4.1 Nyt vedr. besparelser/ omstruktureringer i kommuner, region og
stat
Der afskediges i Odense Kommune. Det er uvist hvor mange
fysioterapeuter det drejer sig om. Det overvejes på den
baggrund, at holde et møde med Odense kommune om, hvad
der rører sig.
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Esbjerg Kommune: Flere stillingsopslag i
Arbejdsmarkedscenter. Sundhedsstrategisk team.
Vejle kommune: Praktiserende fysioterapeuter i dialog og
samarbejde med kommunen vedr. vederlagsfri fysioterapi og
frikommuneforsøget.
Haderslev: § 119 området får en stilling mere.
4.2 Medlemsmøde om vederlagsfri fysioterapi den 28.5 i Odense
Mundtlig tilbagemelding fra mødet.
Der var ca. 60 deltagere til et vellykket medlemsmøde (se i øvrigt
nyhed på fysio.dk/ region Syddanmark og deltagerevalueringen). Der
holdes to lignende møder i efteråret i Esbjerg og Fredericia. Der var
forslag om at inddrage konkrete idéer til udviklingsprojekter.
I efteråret afholdes desuden et medlemsmøde om funktionelle lidelser
– Helle Bruun fortalte kort om planlægningen af dette møde.
Fagstafetten forventes også videresendt fra fysioterapeuterne i
Haderslev Kommune, således at en arbejdsplads i regionen kan føre
stafetten videre ved et efterårsmøde.
4.3 Den afsluttede lockout på SOSU-skolerne
God tilbagemelding vedr. støtten fra Danske Fysioterapeuter. Ros til
BEJ for arbejdet.
5) Sager til orientering
5.1 Orientering fra formanden, herunder:
- Nyt fra hovedbestyrelsen (de prioriterede strategiområder vil
blive gennemgået på mødet)
- Deltagelse i forskellige møder
BEJ valgt til næstformand i Danske Fysioterapeuter. Se omtale
på hjemmesiden.
Danske Fysioterapeuter flytter domicil pr. 1.10. 13. Adressen er
endnu ikke officiel.
Evaluering af formandsvalget. Det har væren en meget grundig
evaluering af det afholdte formandsvalg. En evaluering som kan
bruges ved kommende formandsvalg i foreningen.
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Der arbejdes med forslag til ny udvalgsstruktur under HB.
Tanken er det skal være mere fleksibelt, og at de mange
forskellige kompetencer som findes hos medlemmerne kan
inddrages.
5.2
5.1

Øvrig orientering
Orientering fra deltagelse i møder/ konferencer
Orientering fra formanden, herunder:
- Nyt fra hovedbestyrelsen (de prioriterede strategiområder vil
blive gennemgået på mødet)
- Deltagelse i forskellige møder
BEJ valgt til næstformand i Danske Fysioterapeuter. Se omtale
på hjemmesiden.
Danske Fysioterapeuter flytter domicil pr. 1.10. 13. Adressen er
endnu ikke officiel.
Evaluering af formandsvalget. Det har væren en meget grundig
evaluering af det afholdte formandsvalg. En evaluering som kan
bruges ved kommende formandsvalg i foreningen.
Der arbejdes med forslag til ny udvalgsstruktur under HB.
Tanken er det skal være mere fleksibelt, og at de mange
forskellige kompetencer som findes hos medlemmerne kan
inddrages.

5.2
-

Øvrig orientering
Orientering fra deltagelse i møder/ konferencer

6) Nyt til hjemmeside
Ny bestyrelse
Regionsgeneralforsamlingen den 7. maj
Politiske møder
Studerende
Høringssvar vedr. sundhedsplan.
Kommende medlemsmøder
Opfordring til at sende nyhedsbrev til en fysioterapeut du
kender… kædemail
7) Eventuelt
Kommende lægekonflikt
Professioners selvforståelse
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Begge punkter flyttes til senere møde.
8) Punkter til kommende møder i 2013
Facebook - brug og adfærd
RB-seminar den 31.10-1.11 - udkast fra arbejdsgruppen
PLO-konflikt
Samarbejdsrelationer med Dansk Sygeplejeråd
Fra foregående bestyrelsesmøde:
o Ledighedstal.
o Optagelseskapacitet
o Forsøgskommuner
o OK i årene frem.

Ref/ES
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