Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark

20.12.2016/ HB/Bej

Referat

Regionsbestyrelsesmøde mandag den 5.12.2016, kl. 13-17.30
Mødet blev afholdt v. Kokholm 3, mødelokale M 4, Bramdrupdam ved Kolding

Deltagere: Morten Topholm, Jasper Juhl Holm, Helene Benfeldt, Lau Rosborg, Belinda Toft,
Rikke Kruse, Helle Bruun, Lis Jensen, Kristian Birk, Thomas Bertelsen, Emil Carlsen, Brian
Errebo-Jensen

Kl. 13-14.30
Dagens gæst var Ann Sofie Orth, politisk chef i Danske Fysioterapeuter. ASO kom med et oplæg
om strategiplan 2018. Fokusområderne er indenfor de tre bevægelser: faget og arbejdsmarkedet,
ordnede forhold på arbejdsmarkedet og rekruttering, fastholdelse og medlemsservice.
Efterfølgende diskussion og in-put fra regionsbestyrelsen, især mhp. regionale perspektiver.

Dagsorden
O. Valg af referent
Helle er referent
1. Underskrift af referat fra den 12.10.2016.
Herunder opfølgning på punkter fra sidste møde
Der har ikke været bemærkninger til referatet.
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendes. Referat fra august og oktober klar til underskrift.

3. Sager til beslutning
3.1 Repræsentantskabsmøde 2016
Indtryk og beslutninger fra repræsentantskabet. 9 deltagere fra bestyrelsen – Helene deltog som
observatør.
Konstituering af den nye hovedbestyrelse, herunder næstformandsposten
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Evaluering:
Lis/ Jasper- formen ift. siddepladser – kan dette arrangeres anderledes. Mgl. øjenkontakt.
Lis – Anderledes diskussionsmåde denne gang.
Jasper – Diskussionerne bar præg af at nogle forslag burde bearbejdes mere.
Lau – tematiser, sæt evt. 1-2 temaer på til diskussion. Dette kan evt. vinkle forslagene og
kvalificere diskussionerne. Fremtidig valghandling- evt. forslag om at der er opstilling til kandidatur
til valghandling på 1. dagen og selve valget på 2. dagen
Morten – Fordelagtigt med opstilling af kandidatur inden selve repræsentantskabet, så man kender
hvem som stiller op. Ændring af valghandlingen kræver vedtægtsændring.
Belinda – Mange forslag i forskellige retninger.
Kristian – Ønsker mere tydelighed af kandidaternes fokusområder/holdninger inden
repræsentantskabsmødet
Helene – Kan se en fordel i at der fortsat kan være opstilling til kandidatur under selve
repræsentantskabet. Måske en både og løsning. Hvis man kommer som ny, så kan det være svært
at være forberedt på hvad et kandidatur kræver – finder måske først ud af dette under selve
repræsentantskabet, og mener man kan byde ind med noget.
Morten- Vigtigt at italesætte hvilken strategi man som regionsbestyrelse vil benytte ift. at udmønte
strategierne. Regionsformanden er en afgørende faktor for hvorledes der arbejdes lokalt.
Konstituering af næstformand. Orientering om at HB har budgetteret med ca. 90.000 kr. årligt, som
kan anvendes af regionsbestyrelsen, hvis det er en regionsformand der konstitueres som
næstformand
Brian stiller sit kandidatur til rådighed som næstformand. Der laves en evt. indstilling ift. lokale
opgaver som kan uddelegeres/ aflaste regionsformanden efter konstitueringen.

3.2 Regnskabsopfølgning 3. kvartal 2016 (bilag vedhæftet)
Gennemgås. Ingen kommentarer.
3.3 Budget 2017 (udkast vedhæftet)
Evt. opjustering af frikøb og generalforsamling, samt administrationsudgifter. Fagfestival trækkes
ud af budgettet, og i stedet laves der en opsparing til ekstra regionale tiltag vedr. jubilæums fejring
i 2018.
BEJ laver korrektioner på budgettet og genfremsender.
Der er plads til at være aktive som bestyrelse og til stadighed opretholde medlemsaktiviteter.
Enighed om at der budgetmæssigt skal være plads til holde det høje aktivitetsniveau for
medlemmerne – vigtigt signal.
3.4 Generalforsamling den 27.4.17: foredragsholdere?
Desuden info om beretningsudformning, gaver til deltagerne og dirigent.
Mikael Mølgaard skriver udkast til beretningen. Kommer til at være elektronisk. Gaver til deltagerne
ved generalforsamlingen? BEJ oplyser, at powerbank koster ca. 100 kroner pr. styk. Enighed om
at deltagerne skal have en powerbank som gave.
Dirigent – Forslag: John Christiansen fra DSR. Bo Libergren. BEJ arbejder videre.
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Foredragsholdere forslag:
Jesper Vind Troelsen – GLAD fra Slagelse kommune, Strategier.
Stephanie Lose/ Anker Boye – sundhedspolitik, pejlemærker,
Jerk Langer, når pt. behandler sig selv. Rasmus Willig - ytringsfrihed.
Ulrik Wilbech, Jan Pytlik, Charlotte Bøving,
BEJ og Belinda arbejder videre.
Redaktionen i Danske Fys. kan bruges ift. at lave en attraktiv overskrift – optimere informationen.

3.5 Medlemsmøder 2017
- Fysioterapeuter som samarbejder/ aflaster med lægepraksis
- Møde med psykolog Hannah El-Kholy (Lau)

Fagstafet – SVS vil gerne lave den – vil spørge om lokaler på UC Syd Esbjerg/
Fysioterapeutuddannelsen omhandlende smerter og etnicitet. Tilstræber arrangement i februar
2017 (Rikke)
Psykolog Hannah El. Kholy. Lokaler – evt. to arrangementer f.eks. i Odense og Vejen
omhandlende patientbetragtninger, skalering, den farvede patient. Tilstræber arrangement i forår
2017 – marts og april. (Lau)
Svendborg kommune vil evt. gerne have fagstafetten engang i foråret. Måske der kan laves
arrangement maj/juni (efterfølgende har der også været en forespørgsel fra fysioterapeuter i Vejle
Kommune om en fagstafet med emnet hjernerystelse/ whiplash).
Sideløbende med dette kører netværksarrangementer.
BEJ orienterer omkring netværksarrangement ift. beskæftigelsesområdet som blev afholdt den
29.11 v. Kokholm
BEJ orienterer omkring et kommende netværksarrangement for fysioterapeuter på det
muskuloskeletale område vedr. aflastning/ samarbejde med almenpraksis (20.3), afholdes ved
Kokholm.
Der bør også holdes et netværksmøde vedr. hverdagsrehabilitering (BEJ)
4. Sager til drøftelse
4.1 Møderunde med politikere og embedsmænd i region og kommuner, samt andre møder


24.10, møde med direktionen ved Sygehus Sønderjylland vedr. belastet
arbejdsmiljø. BEJ, Anne Marie Lausten fra Ergoterapeutforeningen og FOA
var repræsenteret ved mødet. Senest er der blevet offentliggjort en MTU som
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viser graverende tal. Jydske Vestkysten borer i det belastede arbejdsmiljø ved
Sygehus Sønderjylland. BEJ er i kontinuerlig dialog med de to
tillidsrepræsentanter.
26.10, møde med Ewa Roos og Karen Søgaard, SDU. Lau, Morten og BEJ
deltog. Bl.a. implementering af GLAD konceptet. Kandidater på
arbejdsmarkedet – benytte kompetencerne – øgning af sammenhæng mellem
forskning og arbejdsopgaver. Aftalt at mødes igen i 2017. Det skal afklares
om det er med HB medlemmer eller regionsbestyrelsesmedlemmer som
deltager.
7.11, møde i Assens Kommune vedr. børneområdet – stor efterspørgsel på
det børneterapeuterne kan. Terapeuterne kan ikke honorere efterspørgslen.
22.11, møde i Esbjerg Kommune vedr. børneområdet. Projekt på
skoleområdet er der aktuelt ikke kræfter til at opstarte. Kan dette projekt gøres
anderledes? Evt. kan der skeles til andre projekter feks. skoleskak (Morten).
Målrette projektet ift. friskolerne? (Kristian)
2.12, møde med rådmand og direktør i Odense Kommune – Lau, Helene,
BEJ. Evt. flytte en klinik ud til Vollsmose – møde borgerne der hvor de er,
stadig med brugerbetaling, altså lige vilkår som andre steder i kommunen.
Frikommune forsøg – Esbjerg og Odense ift. undtagelsesredegørelser. De to
kommuner har sammen med Randers, Kbh. og Århus sendt ansøgning om
frikommuneforsøg.
Drøftelse med Region Syddanmark om fysioterapeuter i lægepraksis – BEJ
orienterer om at praksisafdelingen gerne vil drøfte dette. Evt. præsentere
nogle modeller. PLO? Tage afsæt i ULRUS? Vigtigt at italesætte den
fysioterapeutiske profil ift. kompetencer og hvad der fagligt kan tilbydes ift. de
mange opgaver i lægepraksis. Opdyrke samarbejdsformer med praktiserende
læger.
Fusionsproces mellem FTF og LO – Vil styrke centralt ift.
forhandlingssituationen. Hvilken betydning får det lokalt/ regionalt?
Igangværende forhandlinger med Region Syddanmark om § 2-aftale om
GLAD, samt delingsbestemmelser for ydernumre. Glad-aftalen kan blive et
brohoved mellem forskning og praksis. Aftalen er forbeholdt fysioterapeuter
med ydernumre. Aftalen kan synliggøre, hvor stor omfanget af denne opgave
er. §2-aftalen forventes vedtaget i Regionsrådet den 19.12.2016 og træder i
givet fald i kraft den 1.2.2017. Der er planlagt et større
implementeringsarbejde primært via praksiskonsulent.

5. Sager til orientering
5.1 Orientering fra formanden
Nyt fra HB – Første møde den 08.12 med den nye HB. Møde med de faglige selskaber.
Osteopater vil søge om en selvstændig autorisation.
Fremadrettet tilknyttes medarbejder regionerne. Det bliver Anders Lorenzen.
Ansættelse af ny direktør er i gang. Ansættelse pr. 01.02.2017.
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Nyt fra regionsformandsmøder
-

Styrkelse af samarbejdet mellem regionerne og Danske Fysioterapeuters
sekretariat, herunder budgettering af flere midler

6. Nyt til hjemmesiden
Medlemsmøder, generalforsamling.

7. Punkter til kommende møder, herunder evt. gæster
Næste møde er tirsdag den 7.2.2017, kl. 9-17.
Forslag til kommende gæster til RB-møder:- Anders Lorensen, ny koordinator i Danske Fysioterapeuter vedr. samarbejde mellem
regionerne og sekretariatet
- Kandidat området – evt. Hans Lund
- Arbejdsprojektfestival, hvilke barrierer er det de ser?
- Invitere en leder, hvad er det de savner (forslag fra Helene).

8. Eventuelt.
Intet under dette punkt
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