Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark

Regionsbestyrelsesmøde torsdag den 5.12.2019, kl. 13-17
Mødet afholdes v. Kokholm 3.A, mødelokale M5, 6000 Kolding.
Deltagere: Lis Jensen, Jasper Juhl Holm (fra kl. 14), Rikke Kruse, Helle Bruun, Louise Beck,
Thomas Bertelsen, Lau Rosborg, Niels Fryd, Ann Louise Lunddahl, Steffen Bader, Brian ErreboJensen
Afbud: Helene Benfeldt

Referat
O. Valg af referent
Helle overtog hvervet som referent i stedet for Lis

1. Underskrift af referat fra den 3.9.2019.
Herunder opfølgning på punkter fra sidste møde.
Referatet blev underskrevet på RB-seminaret den 22-23.10 og er på fysio.dk
RB-møderne i 2020 blev aftalt således:
- Tirsdag den18.2, kl. 9-17. OBS efterfølgende julemiddag hos Rikke.
- Torsdag den 30.4, kl. 13-17.30
- Mandag den 15.6, kl. 9-17
- Onsdag den 2.9, kl. 13-17.30
- Tirsdag den 27.10 – onsdag den 28.10 (RB-seminar)
- Torsdag den 3.12, kl. 13-17.30 (med efterfølgende julemiddag)

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
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3. Sager til beslutning

3.1 Budget 2020
Forslag til budget 2020 vedhæftet. Vi kender endnu ikke vores endelige økonomi for
2020; hverken regionstilskud eller et evt. overskud i indeværende år.
Indstilling: at vedhæftede Budget 2020 vedtages. Der udarbejdes
et endeligt budget, når både regionstilskud 2020 og regnskab 2019 kendes.
Indstillingen vedtaget.
Det endelige regnskab for fagfestvalen udsendes til RB.
OBS at bestyrelsesmedlemmer får afregnet i dette år – tabt arbejdsfortjeneste, kørsel.

3.2 Medlemsmøder
Kommende medlemsmøder

Afholdte møder:
-

Netværksmøde den 23.10 om Claudicatio int., Sundhedshuset i Fredericia (40 deltagere)
https://www.fysio.dk/om-os/regioner/region-syddanmark/kalender/systematisk-superviseretgangtraning-til-borgere-med-areforsnavringer

-

Fagstafet den 7.11 i Skærbæk (Tønder Kommune) med Elin Solheim om fascievævets
betydning (115 deltagere).

Planlagte møder:
-

Fagstafet den 25.2.20 om ”Søvnens betydning”. Tovholder er Ann Louise fra RB. Afholdes
ved Sundhedscentret i Kolding (se annoncering på fysio.dk). Der trækkes et foreløbigt
deltagerantal.

Brainstorm ift. fremtidige arrangementer:
-

-

Ungdoms diagnoser – hvordan møder vi den psykiatriske patient i behandler systemet?
Hvilke redskaber er vigtige i mødet med den psykisk sårbare patient udenfor det
psykiatriske behandler system?
Mental sundhed.
Hvordan udfærdiges genoptræningsplaner til den psykisk sårbare patient?
Cancer rehabilitering - tilbud til patienter i aktiv cancer behandling – obs. kommunale §119
tilbud, regionale krop og kræft tilbud, ressourcepersoner derfra.
Screening ift. cancer patienter, hvor kommer patienterne fra – projekt Svendborg ift.
afdækning af hvem som screener og henviser patienter med mistanke om alvorlig sygdom.
Netværksarrangement/ fagstafet for studerende. Med afsæt i hvad de studerende gerne vil
høre ift. hvad der er aktuelt for dem (Steffen + Ann Louise får input fra studerende).
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-

-

-

-

Inddrage studerende fx ift. udsattes dag/ bazar – ulighed i sundhed. Input fra Social
sygeplejerske.
Arrangement med fokus på det sociale – evt. gåtur med familie, skabe tradition.
Balance test, Kasper Søndergaard – Fysioterapeutens undersøgelse ved vestibulær
dysfunktion. Vestibulær rehabilitering – afdækning/ udredning for mere specifikke balance
udfordringer.
BeActivated – Muskelaktiveringsteknikker, Douglas Heel/ John Verner.
Vibis – opmærksomhed på inddragelse af pårørende i behandlingen. Forskellige aspekter
omkring pårørende inddragelse – kan ses som ressourcepersoner, forløbskoordinatorer
som sikrer sammenhængende forløb, hjælpepersonale. Under indlæggelse er der på nye
sengeafsnit installeret seng til pårørende. Forventninger til den pårørende.
Fagstafet som uddannelsens undervisere/ kliniske undervisere arrangerer sammen evt. på
uddannelses stedet med aktuelle emner.
Lymfødembehandling – sektor overgange, hvilke tilbud i overgangen fra region til
kommune. Evt. fagstafet til lymfødemgruppen.
Primærkommunernes udfordringer og fremtidige krav om kvalitetssikring fx ift. diabetes,
KOL, hjerte-kar, mental sundhed og det muskelo-skeletale område.
Fagfestival – enighed om at næste fagfestival er i 2021. Opmærksomhed på at
oplægsholdere skal bookes tidligt.

Ann Louise vil undersøge nogle af ovenstående temaer til eventuelle medlemsarrangementer.
Emnet taget op igen til februar mødet.

3.3 Indtræden i AC pr. 1. januar 2020
Der er brugt meget energi på dialog og forberedelse på vores indtræden i AC. Det er
især konsekvenserne for Danske Fysioterapeuters repræsentation i MED-systemet
der fylder. På niveau 1 og 2 må vi forvente at skulle forlade MED-pladserne (se
vedhæftede mail til tillidsrepræsentanter i Region Syd, samt skrivelse fra FH; ”Når
organisationer skifter valggrupper). Der er et TR-netværksmøde den 4.12, hvor
emnet er på dagsordenen bl.a. med besøg af formand Tina Lambrecht).
Der vil på RB-mødet blive refereret fra dette møde.
Desuden en orientering om de mange perspektiver i en fremtidig AC tilknytning.
2019 er brugt som forberedelsesår. På det regionale område, er det mere enkelt end
det kommunale. Vigtigt at være proaktiv og vedholdende. Vigtigt at opretholde gode
samarbejdsrelationer, gå i dialog med andre AC grupper omkring faglig udvikling,
kvalitet, et godt arbejdsmiljø og indflydelse på fordeling af MED-pladser.
Der følges op løbende. På næste TR netværksmøde laves status.

3.4 RB-seminar den 22-23.10
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Strategi arbejde. Øvelse omkring baggrunden for at blive fysioterapeut. Kommende
sundhedsreform.
Opfølgning ift. emnet omkring udfordringer for dimmitender. Forslag om at møde en
gruppe studerende – igangsætte evt. en temadebat.
Nyt seminar aftalt 27-28.10.2020. Facilitere den tværsektorielle tænkning ved at få
politikere både fra det kommunale og regionale område. Gerne politisk dialog.
Evt. deltage på folkemødet på Bornholm i stedet for RB seminar.

3.5 Dialogmøde og regionskonference den 6-7.12 i Nyborg
- Gennemgang og drøftelse af programmet for de to dage.
Nyt med dialogmøde mellem 2 repræsentantskaber. Der kigges på struktur og
processer. Analyse af praksissektoren. Baggrunden for analysen af praksissektoren –
affødt af debatten omkring ydernummer systemet. Dels kigges på os selv, dels
kigges der udefra og ind. Der kigges også på forsikringsdelen.
Der forventes en spændende debat.
Temaet på Regionskonferencen er Arbejdsliv.

4. Sager til drøftelse
4.1 Møderunde med politikere og embedsmænd i region og kommuner, samt andre møder.
Møde med psykiatrien Svendborg.
Afskedsreception med Erik Knudsen UC Lillebælt.
Borgmestermøde Vejle Kommune.
Konference i Danske regioner – ulighed i sundhed. Fremadrettet fokus på:
Ulighed, prioritering, forebygggelse.
Nytårskure – BEJ sender invitationer rundt til bestyrelsen.
4.2 Indledende drøftelse af ”Hvad er en regionsformands opgaver?”
Der foreligger ikke en decideret funktionsbeskrivelse for regionsformændene. Dette
er på mange måder hensigtsmæssigt, da det giver mulighed for regionsformanden og
regionsbestyrelsen til at præge tingene. Der er naturligvis en lang række opgaver og
repræsentationer som er uundgåelige fx HB, uddannelsesudvalg, SU, TR-netværk
etc. På den anden side er der medlemshenvendelser og opgaver, som man kan
spørge sig selv om det hører til hos en regionsformand. Ikke fordi jeg personlig er ”for
fin” til at tage mig af det, men fordi det tager tid fra andre ting.
Indstilling: RB tager en første drøftelse af fordeling og prioritering af arbejdsopgaver. Indledende mundtligt oplæg ved Brian.
Drøftelse omkring:
Fremadrettet opgavefordeling. Vigtigt at formanden har den fornødne tid til at arbejde
politisk. Forslag om at tilkøbe administrativ hjælp. Nogle opgaver kan deles ud ad hoc
til andre bestyrelsesmedlemmer – evt. udpege bestyrelsesmedlemmer til at have
ansvarsområder og evt. aflønne ud fra en estimeret arbejdsmængde.
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Forslag fra Lau om forsøgsordning med en næstformandsordning. Sikre en klar
arbejdsfordeling hvis dette kan lade sig gøre.
Punktet tages op igen på næste bestyrelsesmøde.

4.3 Kort drøftelse af igangværende debat på fysio.dk om ”Opgaveglidning og nye
arbejdsopgaver for fysioterapeuter”
Debatten har især drejet sig om nyuddannede. Vigtigt at huske at der også på
eksisterende arbejdspladser sker en glidning til erfarne fysioterapeuter, idet hele
sundhedsområdet er trængt på opgaver.
Opmærksomhed ift. supersygehuse.

5. Sager til orientering
5.1 Orientering fra formanden
5.2
-Info omkring PFA bio-arrangementer i Odense og Esbjerg. Fine arrangementer, gode
tilbagemeldinger.
-Info omkring at der i PKA arbejdes med mere flexibilitet i pensionerne. Tab af erhvervsevne og
udbyggede forsikringsordninger efter behov og livsfase. Dette skal godkendes i HB og på
generalforsamling i PKA. Meget vigtigt med information, så den enkelte kan vælge rigtigt.
6. Punkter til kommende møder, herunder evt. gæster
Evt. PLO formand Jørgen Skadborg, evt. Kim Brixen OUH

7. Eventuelt.
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