Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark

5.11.2013/ Pk/Bej

Regionsbestyrelsesmøde, fredag den 1.11.13, kl. 13-15.30
Mødet afholdt ved Kursuscenter Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart
Deltagere: Helene Benfeldt, Rikke Kruse, Belinda Toft, Tobias Kaarsbo Madsen, Morten Topholm,
Esther Skovhus, Helle Bruun, Lis Jensen, Thomas Bertelsen, Peter Kromann, Jasper Juhl Holm,
Brian Errebo-Jensen
Afbud: Lau Rosborg

Referat
0. Valg af referent
Peter Kromann er udpeget som referent til mødet. Referenthvervet går herefter på skift jf.
beslutning på RB-mødet den 11.9.13.
1. Godkendelse og underskrift af referat fra den 11.9.2013
Herunder opfølgning på punkter fra sidste møde.
Der har ikke været indsigelser til referatet, og dette er offentliggjort på fysio.dk/ region
Syddanmark.
Referatet godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
3. Sager til beslutning
3.1 Budgetopfølgning, 3. kvartal 2013 (bilag)
Regnskab pr. 30.9.13 blev gennemgået og taget til efterretning.
3.2 Budgetlægning 2014
Mundtligt oplæg v. BEJ. Budgetter og regnskaber for de senere år blev gennemgået.
Via overførsel af overskud fra indeværende år vil vi have muligheder for nogle satsningsområder i 2014, fx temamøder/ minifagfestival i fællesskab med de faglige selskaber,
Budget 2014. Diskussion om arrangementer i 2014.
Jasper, Esther, Lis og Brian, kommer med oplæg til næste møde, inkl. budgetforslag 2014.
Oplæg og indstilling skal bl.a. tage udgangspunkt i budgetdrøftelse på RB-seminaret
31.10 (vedhæftet referatet).
3.3 Mødetidspunkt, antal og varighed af RB-møder (bilag)
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Diskussion om halv- contra heldagsmøder. Vi fortsætter som hidtil, dvs. afholdelse af 6
halvdagsmøder, samt et årligt RB-seminar.
3.4 Medlemsmøder i foråret 2014 (bilag)
- herunder videresendelse af ”Fagstafetten” fra Kolding Fysioterapi (Saxovej)
Fyraftensmøde den 14.1. vedr. emnet: ”Funktionelle lidelser”. Afholdes v. Fredericia
Idrætscenter.
Møde om journalisering (i den vestlige del af regionen) afholdes den 28.1
Andre forslag:
Hovedpine, kliniske retningslinier (vi kan evt. kontakte de faglige selskaber og høre deres
ønsker/forslag), bariatri, implementeringsproblematikker.
Vedr. fagstafetten: Lis og Belinda kontakter fysioterapeuter i Sønderborg m.h.t. urologi.
Efterår 2013:
- Møde om vederlagsfri fysioterapi den 28.10 blev aflyst pga. storm (gentages efter
nytår)
- Møde om fysioterapeuters journalskrivning den 18.11 i Odense
- Fagstafet den 28.11 i Kolding med emnet neurologiske patienter og el-stimulation
- Årsmøde for praktiserende afholdes den 4.12 i Kolding.
4. Sager til drøftelse
4.1 Nyt vedr. besparelser/ omstruktureringer i kommuner, region og stat
Intet nyt
4.2 Status på møder med politikere/ embedsmænd
- Afholdte og kommende møder
På RB-seminaret (der blev afholdt inden RB-mødet) blev flg. drøftet:
- Vælgermøder afholdes rundt omkring, bl.a. 4.11 i Odense med spidskandidaterne til
byrådet, 5.11 i Odense med Gigtforeningen som arrangør, 13.11 i Esbjerg med BUPL
og SL som arrangør vedr. børneområdet.
- Pressemeddelelser vedr. ventetidsundersøgelse sendt til ugeaviserne i de 6 udvalgte
kommuner: Odense, Esbjerg, Kolding, Vejle, Fredericia og Sønderborg
- Læserbreve vedr. børneområdet og psykiatriområdet ligeledes sendt til de samme
ugeaviser
- Møde med Danske Handicaporganisationers lokalafdeling i Vejle vedr.
frikommuneforsøg og vederlagsfri fysioterapi. God dialog som kan bruges
fremadrettet.
4.3 Danske Fysioterapeuters Innovations- og Iværksætterpris
- Orientering om indkomne forslag og den videre proces
Der er indtil nu modtaget to forslag (med deadline 15.11).
Der må gerne reklameres for prisen og flere indstillinger ønskes.
Beslutning om indstilling til HB træffes på RB-mødet den 12.12.
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5. Sager til orientering
5.1 Orientering fra formanden

-

-

-

-

Ide om seniorklub: Marianne Skole Sørensen, Dorthea Petersen og Lisbeth Eriksen
arbejder videre med seniorklubben. Bej støtter i opstartsfasen.
Møde den 11.10 om fysioterapi på psykiatriområdet: Der arbejdes videre med
psykiatrien, inkluderet fysioterapiuddannelserne. Der er god interesse blandt
arbejdsgruppens medlemmer. Der arrangeres en temadag medio 2014 (referat fra
mødet den 11.10 medsendes referatet)
Projekter vedr. vederlagsfri fysioterapi: Region Syddanmark samarbejder med 6
kommuner om projekter, hvor man vil undersøge kvaliteten og kommunikationen
mellem praktiserende fysioterapeuter og kommunen. Bej har deltaget i dialogforum i
Esbjerg Kommune. Kommunen er villig til at give midler til en projektarbejder til et
projekt.
DHL-stafet i 2014? Regionsbestyrelsen i region Midt har i år tilbudt medlemmerne at
de kunne deltage i DHL-stafetten i Århus. Er det en idé vi vil bruge? Vi tager det op på
næste møde den 12.12.
Øvrig orientering v. Bej:
Danske Fysioterapeuters sekretariat er flyttet til Amager, Holmbladsgade 70.
HB har diskuteret strategi ift. vores konfliktfond, evt. konfliktkontingent og kommende
overenskomstforhandlinger
KL holder handicap og psykiatrikonference den 11. november. Ester og Brian
deltager.

6. Nyt til hjemmesiden
Seminar med besøg af to fremtrædende regionale politikere og besøg af studieleder fra
Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg Haderslev, budgetlægning, drøftelse af web-strategi og
strategi for anvendelse af sociale medier, medlemsmøder i 2014, kommunalvalg, evt. samarbejde
med faglige selskaber, arbejdsgruppe vedr. fysioterapi i psykiatrien, seniorklub, projekter i 6
kommuner om vederlagsfri fysioterapi.
7. Punkter til kommende møder
RB-møde den 12.12:
- Fastlægge budget 2014 og forslag til arrangementer i 2014. Oplæg fra arbejdsgruppe
jf. diskussion på RB-seminar om hvordan vi budgetterer og anvender ressourcerne
de(t) kommende år.
- Beslutning om indstilling til HB vedr. Danske Fysioterapeuters Innovations- og
Iværksætterpris
- Valg til kommuner og regionsråd; hvilket billede tegner der sig efter valget?
Hvilke politikere vil vi i dialog med?
- Fastsættelse af møderække for 2014
- Gæster ved kommende RB møder
Kommende møder:
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-

Kommunikationsstrategi ift. medier
Dialog og samarbejde med faglige selskaber
Forberedelse af midtvejsmøde/ dialogmøde med repræsentantskabet

8. Eventuelt
Intet
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