Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark

30.11.2013/ Bej

Regionsbestyrelsesmøde, torsdag den 12.12.13, kl. 13-17.30
Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale K 2, 6000 Kolding.
Deltagere:
Helene Benfeldt, Rikke Kruse, Belinda Toft, Morten Topholm, Brian Errebo-Jensen, Esther
Skovhus, Helle Bruun, Lis Jensen, Thomas Bertelsen, Peter Kromann, Jasper Juhl Holm,
Lau Rosborg
Afbud: Tobias Kaarsbo Madsen

Dagsorden
Indledningsvis blev der budt velkommen til Lau Rosborg. Lau er SU-medlem og indtræder i
RB, i stedet for Kristian Birk, som er blevet koordinerende SU-medlem (kontaktperson) efter
Ove Thomsen. Lau arbejder til daglig på klinik for fysioterapi i Odense.
0. Valg af referent
Rikke Kruse.
1. Godkendelse og underskrift af referat fra den 1.11.2013
Herunder opfølgning på punkter fra sidste møde.
Der har ikke været indsigelser til referatet.
Opfølgning:
- Læserbreve vedr. fysioterapi på skoleområdet (ligger op ad Danske Fysioterapeuters
holdningspapir).
Brian skriver læserbrev i Fyens Stiftstidende. Det forsøges at Odense Kommunen
skal beholde faglig leder på området og bevare specialiseringen.
-

Seniorklub: forslaget støttes via RB.

-

Lau: dialogforum i Odense Kommune har koordineringsmøde i næste uge ang.
Vederlagsfri fys. Og på børneområdet – ekstra visitering i frikommunerne.

-

Projekter i seks kommuner om vederlagsfri fysioterapi på kommende dagsorden.

-

DHL stafetten som punkt til næste møde

-

Midtvejsmøde for repræsentantskabet afholdes den 1.03.2014. Kommer på
dagsordenen til næste RB-møde.
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2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3. Sager til beslutning
3.1 Mødeplan for 2014 (forslag medsendt)
- Herunder hvilke gæster/ oplægsholdere vi vil invitere til møderne?
Flg. mødeplan blev vedtaget:
Onsdag den 19.2
Tirsdag den 22.4,
Tirsdag den 3.6,
Mandag den 15.9,
RB-seminar den 6.11og 7.11 (internat
Mandag den 1.12 med efterfølg. middag.
Forslag til emner (brainstorm):
- Faglige selskaber
- Møder med medlemmer af sundhedsudvalg
- Ledelseskonsulent
- Service strategi ved Danske Fysio. V. Jette Frederiksen (link til strategiplanen)
- Besøg af formand Tina Lambrecht som forberedelse til repræsentantskabsmøde
(afholdes den 14.-15.11)
Vi mangler fortsat tal fra Danske Fysioterapeuter vedr. analyse af ledighedstal
3.2 I forlængelse af diskussion på RB-seminaret den 31.10 blev der nedsat en
arbejdsgruppe bestående af Lis, Esther, Jasper og Bej.
Mundtligt oplæg fra arbejdsgruppe vedr. anvendelse af ressourcer og
budgetlægning.
Foråret er planlagt med 5-7 medlemsmøder.
Arbejdsgruppen foreslår at frikøb/ honorering anvendes til større og velbeskrevne
enkeltopgaver.
Frikøbsprojekt (minifagfestival) med temaet ”Kvalitet”. De faglige selskaber inviteres til egne
sessioner. Det politiske og faglige bindes sammen. Studerende og deres afsluttende opgave
forsøges inddraget.
Mødestrukturen/variabel mødeform: Orienteringspunkter er til orientering og ikke til drøftelse.
Energien og tiden skal bruges på beslutninger og forudgående drøftelser.
Vi skal vinde tid til at beskæftige os med temaer og/eller en gæst.
Der skal være elastik i begge ender (struktur og impulsstyret) og plads til højaktuelle
punkter.
Vi skal føle, at vi gør en forskel for fysioterapi og medlemmerne i vores arbejde i bestyrelsen.
Vi kan have ìkke afsluttede sager på dagsordnen, så vi får fulgt ”initiativer i mål”.
Pixiudgave af regionbestyrelsens arbejde (kan være skjult viden for medlemmerne).
Essensen til medlemmerne, hvordan formidles det?
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Vi kan prøve at arbejde med tematisering og vi kan aflægge korte beretninger ifb. med
arrangementer.
Vi prøver med, at orienteringspunkter er mere beskrevet i dagsordnen.
Opsamling: Nyhedsbrev som forberedelse til RB-møder med mødekalender, tema og aktuel
gæst. Dagsordengruppen bestående af Lis, Esther, Jasper og Bej samles igen og samler
trådene fra behandlingen på dette RB-møde.
Opfølgning fra Brian på; hvor sager ender?
3.3 Fastsættelse af budget for 2014 (budgetforslag medsendt)
150.000 øremærkes til aktiviteter.
Esther fremlagde arbejdsgruppens diskussioner. Stikord: Faglige selskaber. Temadag om
psykiatri. Sundhed og forebyggelse som halv temadag.
Samme rammebudget som i 2014 – vedtaget.

3.4 Medlemsmøder i 2014 (oversigt medsendt)
Bej gennemgik møderne. Husk at reklamere for dagene blandt kollegaer – og vi skal
huske de studerende.
Følgende er fastlagt:
-

Tirsdag den 14.1.14, kl. 17.30-21. Møde om funktionelle lidelser. Afholdes v. Fredericia
Idrætscenter
Tirsdag den 28.1.14. Møde om journaliseringspligt for fysioterapeuter. Gentagelse af mødet
den 18.11.13 i Odense. Afholdes v. Vejen Idrætscenter/ Danhostel
Onsdag den 5.3.14. Møde om vederlagsfri fysioterapi. Dette møde er i stedet for det aflyste
møde (pga. storm) den 28.10.13

Under planlægning:
-

-

-

Fyraftensmøde/ fagstafet v. Varde Fysioterapi vedr. projekt om ”Test af vederlagsfrie
patienters funktionsevne”. Projekt støttet af Fond til fremme af kvalitetsudvikling i praksis.
Evalueringsrapport foreligger nu.
”Fagstafetten” videresendes fra Kolding Fysioterapi (Saxovej) ifb. med medlemsmødet
den14.11.13. Forhåbentlig lander den i Sønderborg Kommune.
Møde i samarbejde med Fagligt selskab for psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi om
emnet ”Hvordan kan jeg kende den psyko-somatiske patient?”

-

Minifagfestival i 2014, evt. i samarbejde med de faglige selskaber

3.5 Danske Fysioterapeuters Innovations- og Iværksætterpris
- Der er indkommet tre forslag som er vedhæftet
- Desuden vedhæftes skrivelse om prisen
Alle tre ”indstillere” har den 12.11 fået tilsendt en kvittering for deres indsendte
forslag. Victor Thule og Marika Andersen er desuden blevet anbefalet, at
uddybe deres indstilling. Efter indstillingsfristen den 25.11 er der ikke modtaget
uddybning af disse forslag. Der er efter tidsfristens udløb modtaget et forslag
som er blevet afvist.
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Indstilling: at RB diskuterer og beslutter, hvilket forslag der indstilles til HB
RB besluttede at indstille Christian Løth Søborg (CLS). Christian er 24 år og blev
færdigudannet fysioterapeut medio 2013. Udover en ansættelse hos firmaet Emcare som
fysioterapeut på EfB’s superligahold og ungdomshold, åbnede han, sammen med sin chef,
Havnens Crossfit i Esbjerg d. 4. oktober 2013. Begrundelse for indstilling bl.a.: nytænkning
og et stort arbejde for at fremme sundheden i Esbjerg og omegn, hos både unge og ældre.
CLS er nu blandt de fem nominerede som er med i kapløbet om at modtage Innovations- og
Iværksætterprisen. Beslutningen træffes på HB-møde den 5.2.14.
Ved medlemsmødet den 14. januar modtager CLS et diplom. Desuden er der bestilt fotograf,
så nomineringen kan blive omtalt i Fysioterapeuten og på fysio.dk.
4. Sager til drøftelse
4.1 Nyt vedr. besparelser/ omstruktureringer i kommuner, region og stat
- FLAY (fremtidens leveringer af ydelser) diskuteres i Odense kommune. Ingen
forhåndsaftaler kan forhandles.
- Orientering om ”Fremtidens fys. på SVS”
- Som følge at indgået overenskomst på AC-området i Staten er der opstået markante
lønforskelle mellem ansatte på professionshøjskolerne. Lektorerne som ikke er organiseret i
AC får betydelig mindre i løn.
- Haderslev kommune opfordrer ansatte til indspark omkring mulige besparelser.
4.2 Valg til kommuner og regionsråd
- Hvilket billede tegner der sig efter valget?
- Hvilke politikere skal vi mødes med?
Til næste møde udarbejdes en runde på, hvem der kontakter og mødes med hvem.
Rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen Per Berga Rasmussen sættes i stævne af
Helene, Brian, Lau og Peter.
5. Sager til orientering
5.1 Orientering fra formanden, herunder:
- Nyt fra hovedbestyrelsen
- Deltagelse i forskellige møder, herunder deltagelse i netværksmøde for
tillidsrepræsentanter den 25.11 (tillæg til netværksansvarlig?)
Tr-netværksansvarlig i regionen, skal de have et tillæg eller frikøbes til
opgaven? Det bliver taget op i TR-rådet. Brian tager den med til HB / sek.
-

Orientering fra deltagelse i møder/ konferencer

Kort orientering om OK-forhandlinger på praksisområdet som starter den 1.3.14.
Det ligger i kortene, at Danske Fysioterapeuter vil blive mødt med et krav om en øverste fast
ramme uanset at der kommer flere patienter. Dette er en stor udfordring.
Ved HB-mødet den 10.12 blev Konkurrencestyrelsens rapport vedr. analyse af den
fysioterapeutiske praksissektor præsenteret af Styrelsen. Kodeord er økonomi og
konkurrenceudsættelse. Der mangler dog en grundlæggende forståelse for vilkår og
præmisser i den fysioterapeutiske praksissektor.
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6. Nyt til hjemmesiden
- Temadag og fokus på samarbejdet med faglige selskaber
- Innovationsprisen
- Regionbestyrelsens mødeplan
- Opfølgning på kommunal- og regionsvalget, møderunde
- Medlemsmøder i foråret
7. Eventuelt
Microflexjobs. Problemstilling: aflønningen passer ikke med antal arbejdstimer. Har sek.
lavet notat omkring det?
8. Punkter til kommende møder i 2014:
- DHL-stafetten
- Tilbagemelding fra dagsordensgruppen i forhold til de faglige selskaber
- Midtvejsmøde den 1.3.14 for Repræsentantskabet
- Gæst: en politiker, Jette Frederiksen, Martin Josefsen (Bej går videre med dette)
- Honorering til større, afgrænsede opgaver
- Valg til Regionsformand, forår 2014
- Opfølgning på kommunal- og regionsvalget, møderunde
- Projekter i seks kommuner om vederlagsfri fysioterapi på kommende dagsorden.

For referat
/ Rikke/ Bej
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