26.8.16 TB/Bej

Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark
Referat

Regionsbestyrelsesmøde tirsdag den 23.8.2016, kl. 9-17
Mødet afholdt v. Kokholm 3, mødelokale M 5, Bramdrupdam ved Kolding

Deltagere: Morten Topholm, Jasper Juhl Holm, Lau Rosborg, Belinda Toft, Rikke Kruse, Helle
Bruun, Lis Jensen, Kristian Birk, Thomas Bertelsen, Brian Errebo-Jensen
Afbud: Helene Benfeldt og Emil Carlsen. Helle Bruun forlod mødet kl. 11.30.

Dagsorden
O. Valg af referent
Thomas valgt som referent
1. Godkendelse og underskrift af referat fra den 27.4.2016.
Herunder opfølgning på punkter fra sidste møde.
Der har været indsigelser til referatet fra Lau og Morten. Disse indsigelser/ ændringer er tilføjet
referatet og er godkendt
2. Dagsorden godkendt
3. Sager til beslutning
Kl. 10-12; pkt. 3.1 og 3.2
3.1 Møde med formand Tina Lambrecht om repræsentantskabsmødet
Der er tradition for at formanden tager på rundtur til regionsbestyrelserne i de år der afholdes
repræsentantskabsmøde. Intentionen er en dialog om hvad der rører sig i Danske Fysioterapeuter,
forslag fra RB og HB til rep.mødet, strategier for de kommende år etc.

3.2 Strategiplan 2018
Hvordan inddrages medlemmerne/ regionsbestyrelserne?
I opfordres til at sætte jer godt ind i vedhæftede procesplan og slides (bilag)
Under pkt. 3.1 og pkt. 3.2 præsenterede Tina Lambrecht Danske Fysioterapeuters udfordringer for
de kommende år. Hvordan tackler vi disse, og gerne med involvering af tillidsvalgte, ledere og helt
almindelige medlemmer. Medlemsinvolvering og dialog bliver en af foreningens satsningsområder i
de kommende år. Slides fra oplæg vedhæftes.
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3.3 Opfølgning på mødet med Tina Lambrecht
- herunder evt. forslag fra regionsbestyrelse
- åbent RB-møde forud for repræsentantskabsmødet
Morten: Efterspørger at vi prioriterer at etablere en fundraiserfunktion i foreningen (hjælp til at søge
midler). Han overvejer at stille dette forslag på REP
Jasper: Øverste ramme / kvalitet - er der en grænse eller skal der være en grænse for hvor langt et
forløb må/skal være? Skal vi være bedre til at udfordre dette eller hvordan kan vi se på kvaliteten?
Brian: På § 51 fx falder antallet af behandlinger pr. pt.
Morten: Vi skal passe på med hvordan retorikken bliver – så vi ikke taler os ned. Men puster på i
den rigtige retning.
Kristian: “Vi bruger 90 mill.kr.om året på ridefysioterapi - det er mange penge. Vi får meget få
fysioterapeutiske stillinger for rigtig mange penge. Det kunne være interessant med en debat om
dette.”
Lau: Tror økonomi vil fylde på REP. Foreningen har en forholdsvis stor egenkapital
Ide til forslag: Hvad skal vi have af kapital pr medlem?
Det er medlemmernes penge og medlemmernes penge skal ud at arbejde.
For at have en slagkraftig organisation kunne det f.eks. være 800 kr. pr medlem, således at enhver
kan svare sit.
Brian: Egenkapitalen er ikke specifikt til debat. Budgettet kan naturligvis debatteres og skal
godkendes på REP. Egenkapitalen skal ikke bruges som driftsmidler, men mere som
saltvandsindsprøjtning/ investering på områder, som vi mener skal have særligt fokus som f.eks.
100års jubilæet, forskningstiltag etc.
Lau mener ikke at mængden af tiltag skal styres af størrelsen på egenkapitalen. Det mener han det
gør.
Brian: Nogle år er der overskud – nogle år underskud. Vi vil mange ting, og der er altid forskellige
veje at gå, og vi kommer ikke uden om at prioritere.

RB-medlemmer som ikke er repræsentanter kan deltage i rep. mødet som observatører. Tilmelding
skal ske til Danske Fysioterapeuter og koordineres med Brian.

3.4 Fagfestival den 6.10.2016, kl. 14-20.
Præsentation og godkendelse af program for fagfestivalen v. Lis, Rikke og Lau (bilag)
RB er på forhånd tilmeldt. Vi mødes på dagen kl. 13.00
Programmet præsenteres. Det ser flot og spændende ud.
Informationsindsatsen intensiveres så vi kan nå op på det nødvendige antal deltagere, som er en
forudsætning for at gennemføre arrangementet.
3.5 Regionskonference og Folkemøde, juni 2016
Indtryk og udbytte ved deltagelse?
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-

Godt vi var repræsenteret i sundhedsteltet. Det gav et samlingssted, og mulighed for at
dække Danske Fysioterapeuters stand
Overordnet godt og spændende igen at deltage. RB er dog enig i beslutningen om at
regionskonferencen i 2017 holdes som en 2-dags konference. Dvs. næste RB-deltagelse i
Folkemødet bliver i 2018.

Sammenskrivning af evalueringerne vedlagt dagsordenen som bilag.

3.6 Generalforsamling 2017: tid, sted og foredragsholdere? Jf. vedtægterne skal
generalforsamlingen afholdes i ulige år i april/ maj måned:
Brian indledte punktet med at præsentere det vedtægtsmæssige vedr. generalforsamlingen, og
spurgte afslutningsvis: ”Hvad vil vi med generalforsamlingen i 2017?”
Følgende blev besluttet:
Tid: torsdag den 27/4, 2017 kl. 17-21
Sted: Brian undersøger priser i trekantsområdet
Form:
Afsluttende foredragsholder: Lis og Jasper undersøger markedet i forlængelse af RB´s drøftelser:
Ideer:
Rikke: F.eks. ”Tv køkken” Michelle Kristensen
Morten: Soulomai Gourani om ændringer arbejdslivet
Thomas: Tema om arbejdsglæde f.eks. Rasmus Bagger
Andre forslag: Ulrik Wilbech, Gintberg, Rasmus Willig, Svend Brinkman, Freddy Mayer, Bubber
Afghanistan/ krigsveteraner, behandling af etniske grupper
Brian mener det bør have et fagligt indhold og ikke kun underholdning.
3.7 Igangværende forhandlinger om en § 2-aftale i praksissektoren.
Målgruppen er knæarthrosepatienter (GLAD-konceptet). Der kan opstå nogle politiske
konsekvenser af en evt. kommende § 2-aftale i form af brugerbetaling og øget ulighed. Dette bør vi
forholde os til.
Brian: pt. forhandles der om indgåelse af en §2-aftale med Region Syddanmark. Inden den første
aftale bliver indgået på arthroseområdet, så må vi forholde os overordnet til området og
konsekvenserne af en aftale. Hvordan kan opgaveglidningen mellem sygehus og kommuner/
praksis ses i sundhedsaftaleregi?
Jasper: Hvor grundlæggende er dette? Kan vi ligestille træning med andre sygehusbehandlinger
De svageste har muligvis det største behov også set i forhold til brugerbetaling.
Kristian: Mange patienter træner i praksis, og kommunen ser en fordel i at flytte det til praksis i og
med ressourcerne ikke følger med. Man erkender der kan være en besparelse, men ikke hvad den
skal bruges til.
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Morten: Dette er en evighedsdiskussion. Kommunerne kan, men skal ikke lave dette tilbud til deres
borgere. Hvis vi skal være realistiske så vil der være brugerbetaling på dette, men den socialt
marginaliserede gruppe skal ikke glemmes og må bero på en vurdering. Overordnet ser han det
som en problemstilling mellem primær- og sekundærsektor.
Belinda: Forløbet er overskueligt. Brugerbetaling er en realitet. Borgerne på GLAD er forholdsvis
unge – ”vi skubber den bare, så ortopædkirurgerne får dem senere”.
Lis: Lægerne skal tage ansvar for at henvise derhen, hvor det er meningen de skal henvises.
Sygehuslægerne ved ikke de kan henvise til praksis eller synes det er synd for patienter, at de skal
betale selv.
Det blev besluttet, at invitere Jesper Vind Troelsen, fysioterapeut og udviklingskonsulent i Slagelse
Kommune til næste RB-møde den 12.10 (Jesper har efterfølgende sagt ja til at deltage, og vil
komme med et oplæg om stratificering og om snitflader i GLA:D (og andre lignende interventioner),
imellem kommuner og praksissektor).

3.8 Budgetopfølgning 1. halvår 2016
Brian gennemgik regnskabet for 1. halvår og denne tages til efterretning uden anmærkninger.

3.9 Flytning af aftalt heldags RB-møde den 25.10. Pga. lederkonference i Danske
Fysioterapeuter ønskes RB-mødet flyttet til en anden dato. Forslag: 12.10 eller 26.10.
Mødet flyttes til onsdag den 12.10 kl. 9.00 – 17.00 v. Kokholm
Faglige selskaber og andre interesserede inviteres til dagsordenspunkt vedr. gennemgang af
dagsorden til repræsentantskabsmødet.

4. Sager til drøftelse
4.1 Møderunde med politikere og embedsmænd i region og kommuner
Møde den 12.8 med sundhedsdirektør Arne Nikolajsen, Esbjerg Kommune vedr. ny struktur i
Kommunen. Glædeligt med den store fokus på faglig ledelse i fysioterapi og ergoterapi.
Møde afholdt den 15.8 v. Kolding Fysioterapi og træningsklinik (v. Belinda Toft og Anders Berlin)
med MF Karina Adsbøl (Handicap ordfører fra Dansk Folkeparti) om vederlagsfri fysioterapi i
praksis. Godt og konstruktivt møde.
Morten fortalte om interessentmøde om rygforskning afholdt den 6.6.16 Der var konsensus ift. at
oprette et professorat. Finansieringen er ikke på plads, men Hovedbestyrelsen i Danske
Fysioterapeuter budgetterer med penge til området.
Brian og Helene har møde den 29.9 med Odense kommunes nye direktør, Gitte Østergaard.
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5. Sager til orientering
5.1 Orientering fra formanden
-

Nyt fra HB
Direktør Jette Frederiksen er fratrådt efter gensidig aftale
Janus Pill Christensen har fået nyt arbejde i Danske Bioanalytikere.

Planlagte medlemsmøder i 2016
Planlagt fagstafet:
- Rygcentret i Middelfart den 31.10, tema om psykoterapi til rygpatienter, trafik- og voldsofre
(annoncering af arrangementet vedhæftet)

Vedhæftet dagsordenen er link til Bej´s mødekalender for august måned: https://fysio.dk/omos/regioner/region-syddanmark/nyt-fra-regionsformanden/regionsformandens-kalender/

6. Nyt til hjemmesiden
Besøg af formanden, REP-møde 2016, mål om involvering af medlemmer, fagfestival og
generalforsamling.
7. Punkter til kommende møder, herunder evt. gæster
Næste møde er den 12.10, idet det oprindelig aftalte møde den 25.10 flyttes.
Jesper Vind Troelsen, fysioterapeut og udviklingskonsulent i Slagelse Kommune deltager i RBmøde den 12.10 (se pkt. 3.7).
Jasper foreslår vi til et kommende møde inviterer den nye chefterapeut v. OUH, Anne Lise Zilmer.
Den 10.12:
- Gennemgang af dagsorden til REP. mødet (regionale repræsentanter for de faglige
selskaber inviteres)
- Evaluering af fagfestivalen
- Medlemsmøder i foråret 2017
- Generalforsamling 2017: sted for afholdelse og foredragsholder

8.Evt.
Morten og Lau genopstiller til HB.
Jasper meddelte, at han også stiller op til HB.
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