Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark

8.11.2016 /EFC/Bej

Referat

Regionsbestyrelsesmøde onsdag den 12.10.2016, kl. 9-16
Mødet afholdes v. Kokholm 3, mødelokale M 4, Bramdrupdam ved Kolding

Deltagere: Morten Topholm, Jasper Juhl Holm, Helene Benfeldt (fra kl. 11), Lau Rosborg,
Belinda Toft, Helle Bruun, Lis Jensen, Kristian Birk, Emil Carlsen, Brian Errebo-Jensen
Afbud: Thomas Bertelsen og Rikke Kruse.
Kl. 16-18 blev der holdt et åbent RB-møde med inviterede valgte repræsentanter til
repræsentantskabet. De deltagende er repræsentanter valgt fra de faglige selskaber og fraktioner.
Af de inviterede deltog Ann Louise Lunddahl (Fraktionen af kliniske undervisere), Daniel Broholm
(Praktiserende fysioterapeuter i Danmark) og Kristian Hansen (Dansk Selskab for fysioterapi i
gerontologi og geriatri).

Dagsorden
O. Valg af referent
Emil valgt som referent
1. Underskrift af referat fra den 23.8.2016.
Herunder opfølgning på punkter fra sidste møde.
Der har været en indsigelse til referatet fra Kristian. Denne indsigelse/ ændring er tilføjet referatet.
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Kl. 10.30-12
Dagens gæst er fysioterapeut og udviklingskonsulent Jesper Vind Troelsen, Center for Sundhed
og Omsorg, Slagelse Kommune.
Jesper kommer med et oplæg om tilbud i Slagelse Kommune vedr. GLA:D til særligt udsatte, som
vurderes efter en stratificeringsmodel. Efterfølgende diskussion om snitflader i GLA:D (og andre
lignende interventioner) imellem kommuner og praksissektor.
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Flot oplæg og interessant diskussion efterfølgende. Jespers slides vedhæftet referatet.
Brugbar information og inspiration ift. bl.a. forhandling og implementering af § 2-aftale i Region
Syddanmark.

3. Sager til beslutning
3.1 Fagfestival den 6.10.2016
Opfølgning og evaluering
Budgettet til fagfestivallen ser ud til at holde. Deltagerbetaling dækker forplejningsudgifterne.
Mange gode tilbagemeldinger fra deltagerne.
Lis: Det var arbejdet værd
Lau: Pauserne var velplaceret og passende i tid. Godt med en som Jacob Birkler til at have faglig
indsigt samt underholdende
Kristian: Er oplæggene lange nok eller skal vi være skarpere på at holde tiden?
Helle: Faglighed vs. underholdningsværdi blandt plenumoplægsholdere. Kan overvejes til næste
gang.
Udstillere har måske ikke haft det store udbytte af det?
Bliver rammerne for små til et sådan arrangement?
Tilløbsstykke kan afhænge af emnets aktualitet.
Morten: Hvor ofte skal det afholdes?
Brian: Fagfestivallen er noget som vores medlemmer sætter stor pris på. Value for money.
Belinda: Navne på oplægsholdere kan også være trækplaster
Koordinering af datoen, så der ikke er sammenfald med andre arrangementer i foreningen.
Samarbejde med de faglige selskaber
Forslag til kommende overskrift: Knowing-doing gap – evidens implementering i praksis. På tværs
af forskellige sektorer.
Næste fagfestival: 2018 – vi må finde ud af, hvordan det kan koordineres med andre aktiviteter i
jubilæumsåret for Danske Fysioterapeuter.
3.2 Mødekalender for 2017
Følgende blev besluttet:
Forår
* Tirsdag den 7.2, kl. 9-17
* Onsdag den 5.4, kl. 13-17.30
* Torsdag den 8.6, kl. 9-17
Efterår
* Mandag den 4.9, kl. 13-17.30
* Torsdag den 9.11, kl. 9 - fredag den 10.11, kl. 14: RB-seminar (internat)
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* Tirsdag den 12.12, kl. 13-17.30 med efterfølgende julemiddag.

3.3 Input til medlemsmøder i 2017
31/10 fagstafet på Rygcenter Syddanmark i Middelfart
29/11 Strategiområde – Flere fysioterapeuter i beskæftigelsessektoren (netværksmøde)
Der ønskes ideer til medlemsmøder i 2017
Hannah El-Kholy – Som oplægsholder til temadag med små diskussionsgrupper. Evt. som
oplægsholder til generalforsamlingen. Evt. klinikker omkring Odense som en fagstafet.
Lau arbejder videre med en aftale med Hannah El-Kholy.
Henning Langberg – Motivation
Brian arbejder videre
Temadag omkring implementering af evidens – hvordan kan det gøres i praksis?
Evt. med ph.d Helle Gerbild. Forskning i forhold til hvordan vi får de almenmedicinske
patienthenvisninger.
Health for sale – hvordan inspirerer og informerer vi vores medlemmer til at udnytte anbefalingerne
i rapporten ”Health for sale”
Møde omkring psykisk sårbare patienter. Hvordan håndterer vi opgaven med denne
patientgruppe?
Prioritering ift. kan og skal opgaver, når der skal spares i sygehusvæsen og det kommunale
sundhedsvæsen.
”Ernæringstilstandens betydning for træning og rehabilitering.” v. fysioterapeut og cand. scient i
human ernæring Maria Lyhne Buck. Der blev afholdt en fagstafet om dette tema i juni 2014 i
Sønderborg. Kan godt gentages et andet sted i regionen.
Desuden skal vi gerne have arbejdspladser til at overtage ”Fagstafetten”. Der er ingen, der har
stafetten efter mødet den 31.10 i Middelfart.

3.4 Generalforsamling den 27.4.17: foredragsholdere?
Der er reserveret mødelokale ved Fredericia Idrætscenter kl. 17-21.
RB mangler at træffe beslutning om foredragsholder(e)
Evt. Jesper med Slagelses stratificeringsmodel ift. GLA:D som startoplæg
Afslutningsoplæg – noget med underholdningsværdi.
Per Helge Sørensen – Djøf med løgn II (underholdningsværdi)
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Henning Langberg – Motivation
Daniel Wagner Jørgensen (dobbelt sølv para OL)
Charlotte Bøving – ”Lægen flytter ind”
Jerk W. Langer – Læge vedr. ernæring
Belinda undersøger nærmere inden RB-mødet den 5.12

Gave til deltagende medlemmer, evt. en powerbank med logo.

3.5 Orientering om næstformandsposten i Danske Fysioterapeuter
Hovedbestyrelsen har i de kommende to år budgetteret med ca. 90.000 kr. i årlig økonomisk
kompensation til en region, såfremt regionsformanden konstitueres som næstformand.
Det indstilles, at RB drøfter hvordan økonomien kan anvendes såfremt Bej genvælges til
næstformand.
Hvis det bliver aktuelt, kommer det til drøftelse igen, for at finde ud af hvordan vi skal råde over
dette beløb. Brian nævnte, at det fx vil være en stor aflastning hvis planlægningsarbejdet med
medlemsmøder kan placeres hos 1-2 RB-medlemmer mod betaling. Ligeledes en fast referent.
3.6 Repræsentantskabsmøde 2016
RB drøfter det udsendte mødemateriale, og forholder sig til de forskellige forslag.
Under dette dagsordenspunkt forberedes også mødet kl. 16-18 med repræsentanterne for faglige
selskaber og fraktioner.
RB drøftede:
-

-

DSR formand som observatør i HB
Hovedstaden foreslår at 5 pladser oprettes til ”menige” medlemmer.
Revision af takster for frikøb af politisk valgte
Ressourcer til forskning på nicheområder
Fast plads til Fraktionen for ridefysioterapi i Udvalg for praksisoverenskomst
Ensartethed i løn- og ansættelsesvilkår og i rammerne for kliniske undervisere
Oprettelse af arbejdsgiverforening (diskussionspunkt). Skal klinikejerne ind under Dansk
Erhverv for at hente juridisk støtte? Der kommer et ekstraordinært repræsentantskabsmøde
i foråret 2017 ift. til endelig vedtagelse
Medlemsinddragelse/ medlemsinvolvering (diskussionspunkt)

4. Sager til drøftelse
4.1 Møderunde med politikere og embedsmænd i region og kommuner, samt andre møder
- 26.8, Afskedsreception for ledende terapeut Marianne Bjerg, OUH og goddag til
Anne Lise Zilmer
- 29.9, møde med direktør Gitte Østergaard, Odense Kommune
- 29.9, Møde med fysioterapeuter og ergoterapeuter ansat ved Sygehus
Sønderjylland
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-

26.10, møde med Ewa Roos og Karen Søgaard, SDU
Snarligt møde i Assens Kommune vedr. børneområdet (7.11)
Drøftelse med Region Syddanmark om fysioterapeuter i lægepraksis
Fusionsproces mellem FTF og LO

5. Sager til orientering
5.1 Orientering fra formanden
Nyt fra HB
-

Ansættelse af ny direktør i Danske Fysioterapeuter
Arbejder hen mod en ansættelse af en ny direktør fra d. 1. februar 2017. Brian med i
ansættelsesudvalget.

-

Rygforskning vedtaget
Ålborg er blevet vedtaget som forskningsinstitution.

Nyt fra regionsformandsmøder
-

Styrkelse af samarbejdet mellem regionerne og Danske Fysioterapeuters
sekretariat,herunder budgettering af flere midler
Status på strategiarbejdet med involvering af regionsbestyrelserne (bilag vedhæftet til
orientering). Kommer på dagsordenen ved decembermødet.

Vedhæftet dagsordenen er link til Bej´s mødekalender for september og oktober:
https://fysio.dk/om-os/regioner/region-syddanmark/nyt-fra-regionsformanden/regionsformandenskalender/

6. Nyt til hjemmesiden

7. Punkter til kommende møder, herunder evt. gæster
- Strategiplan 2017-18
- Budget 2018
- Regnskabsopfølgning
- Repræsentantskabsmødet; indtryk og opfølgning
- Medlemsmøder 2017
- Generalforsamling, beslutning om foredragsholder
- Nyt fra HB og regionsformandsmøde

Næste møde er mandag den 5.12, kl. 13-17.30 med efterfølgende julemiddag.
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