Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark

04.09.2020 /HB/Bej

Referat

Regionsbestyrelsesmøde onsdag den 2.9.2020, kl. 13-16
Kl. 16.30-19 Medlemsmøde ”Hvordan ser dit drømmescenarie ud for dit seniorarbejdsliv?”
Afholdes ved Kokholm
Mødet holdes ved Kokholm 3.a, lokale M4, Bramdrupdam, 6000 Kolding.
Deltagere: Lis Jensen (fra klokken 14.00), Helene Benfeldt, Rikke Kruse, Helle Bruun, Louise
Beck, Thomas Bertelsen, Lau Rosborg, Niels Fryd, Ann Louise Lunddahl, Steffen Bader, Rasmus
Dahlstrøm (observatør for studerende), Brian Errebo-Jensen.

Dagsorden
O. Valg af referent
Helle er referent

1. Underskrift af referat fra RB-møde den 15.6.2020.
Der har ikke været indsigelser til referatet, så det er klar til underskrift.
Opfølgning på mødet med overlæge Peter Thyge-Rønn. BEJ orienterer mundtligt om, at der
orienteres om mødet med Peter Thyge-Rønn på et kommende SU-møde. Vigtigt at holde
kontakten til PTR og de perspektiver der er i et samarbejde.
2. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendes.

3. Sager til beslutning
3.1 Repræsentantskabsmøde den 7. november i Nyborg, samt et ekstraordinært
repræsentantskabsmøde den 19-20. marts 2021
HB har besluttet at repræsentantskabsmødet kun holdes over en dag, dvs. lørdag den 7.
november. Grundet hele coronasituationen og nedlukning af Danmark er meget blevet udsat og
forsinket. Eftersynet af Danske Fysioterapeuter politiske struktur og processer vurderes ikke at
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være klar til en kvalificeret præsentation og behandling på repræsentantskabsmødet. I stedet
holdes der et ekstraordinært Repræsentantskabsmøde over to dage den 19-20. marts 2021. Her
behandles forslag etc.
Den 7.11:
-

-

BEJ orienterer om at der kun bliver fremlagt et forslag: Efter indtrædelse i AC vil
medlemmerne i tilfælde af arbejdskonflikt ikke få konfliktunderstøttelse, men vil have
mulighed for at optage banklån, som efterfølgende eftergives via kontingent. Det er vigtigt
at få indføjet i vedtægterne, hvordan vi samler op på medlemmer som ikke kan få et
banklån.
Forslag om, at de 6 repræsentantskabsvalgte HB medlemmer får forlænget deres mandat
frem til marts 2021. Det skal godkendes af repræsentantskabet den 7.11.

På RB-seminaret den 27+28.10 vil regionsbestyrelsen drøfte fremlagt forslag fra arbejdsgruppe
vedr. ”Gennemsyn af Danske Fysioterapeuters politiske struktur og processer”. BEJ gennemgik
slides - disse vedlægges referatet).
Hvilke tanker gør vi os som regionsbestyrelse og hvordan ser vi disse forslag:
Mere centralisering? Øget medlemsinddragelse? Selve strukturarbejdsgruppen er inspireret af
”Deltager Danmark”. Fokus på øget medlemsinvolvering. Fastholdelse af medlemstallet.
Dataindsamlingen som projektgruppen har foranlediget, har fået kritik ift. manglende tyngde og
omfang.
HB har givet udtryk for at der har været for lidt tilbagemelding omkring selve processen og de
foreløbige ”resultater”.
Der vil på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i marts 2021 blive fremlagt forslag til
eventuelle strukturændringer i Danske Fysioterapeuter. Inden da vil der være en medlemsdebat.
Forslag:
Fuldtidshonoreret næstformandspost.
Ny sammensætning ift. repræsentantskabet.
HB udvides til i al fald 15 medlemmer. (8 valgt på repræsentantskabet) øget demokrati
Lokal struktur – Regionsformænd, herudover valgte klyngeformænd (21 i alt) og regionsbestyrelser
bestående af 4-6 medlemmer (frivillige), knyttet op på hver klynge.
Regionsbestyrelsen giver udtryk for bekymring ift. den politiske interessevaretagelse, bekymring ift.
kontinuiteten i et strategisk/politisk/ fagligt spor. Der drøftes repræsentation af minoritetsgrupper,
TR repræsentation, SU repræsentation, særinteresser?
BEJ orienterer om at regionsformændene har drøftet hvilke arbejdsopgaver der fremadrettet skal
varetages og en bekymring for arbejdsbyrden. Samarbejdsrelationer og regionsbestyrelsens rolle.

Indstilling: RB har en videre grundig drøftelse og gennemgang af repræsentantskabsmøderne
ved RB-seminaret den 27-28.10; bl.a. Praksisanalysen og forslag fra ”strukturarbejdsgruppen.”
3.2 Medlemsmøder
Kommende medlemsmøder
Møder i efterår 2020/ vinter 2021
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-

To medlemsmøder med Anders Bjørk hhv. i Odense tirsdag den 20.10, kl. 17 v. UCL, Niels
Bohrs Alle 1, 5230 Odense M, lokale G.106 B. og Esbjerg onsdag den 18.11, kl. 17 v. UC
Syddanmark, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø, lokale ”Rundetårn”.

OBS smittetrykket stiger nuværende i Odense. UCL lukket ned ift.at eksterne grupper må benytte
lokaler. Dvs. vi kan ikke låne lokale til arrangement den 20.10.
Drøftelse af hvad vi gør ift. de to medlemsmøder med Anders Bjørk. Drøftelse omkring
signalværdi, at vi som sundhedsorganisation udviser agtpågivenhed og har et særligt ansvar.
Eventuel udskydelse af afholdelse af arrangementer. Vigtigt at der oplyses om, at
Sundhedsstyrelsens retningslinier følges. Eventuel mulighed for at deltage via webinar. Eventuel
kan der udleveres mundbind, samt sprit ved døren.
Det besluttes for nuværende at der fastholdes at medlemsmøderne gennemføres og i stedet lejer
vi os ind hvor det er muligt. Vi skal dog være klar til evt. digitale møder som erstatning for fysiske
møder, hvis smittetrykket stiger.
-

Fagstafetten om ”Søvnens betydning” som blev afholdt den 25.2 i Kolding bliver gentaget
den 10.11 i Odense (OUH). Nuværende 47 tilmeldte (efterfølgende overtegnet).

Ann Louise præsenterer ideer for foråret 2021.
Februar 2021 – evt. oplæg omkring det at ”arbejde i udlandet”. Kontakt til studerende omkring
fysioterapeuter som arbejder i Flensburg og England. Der arbejdes videre ift. samarbejde med
Fysioterapeutuddannelserne om dette.
Morten Sodemann – professor, overlæge på indvandrermedicinsk klinik på OUH. Ulighed i
sundhed i samfundet. Samfundet drukner i middelklassens små problemer (enighed om at dette
oplæg vil egne sig godt til fagfestival)
Fagstafetten tages med til TR netværksmøde. Der arbejdes på at få et medlemsmøde gerne i den
østlige del af regionen.
3.3 Deltagelse i Folkemøde på Bornholm 2021?
Arbejdsgruppe bestående af Rikke + Lis + Thomas arbejder videre med at undersøge om eventuel
deltagelse kan være muligt.
Usikkerhed ift. fly transport. Der vil evt. deltage 12 personer – dvs. 3 biler. Deltagelse fra torsdag
den 17. juni til lørdag 19 juni. Evt. færgebillet onsdag aften og retur lørdag (obs. billetter bliver
hurtig udsolgt).
Lis arbejder videre ift. overnatning.
3.4. Dato for generalforsamling 2021
Af hensyn til den videre planlægning beslutter RB en dato for regionsgeneralforsamlingen. Iflg. vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes i april/ maj måned
i ulige år.
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Generalforsamling afholdes mandag den 26.04. Der arbejdes videre med
programmet.
Rikke arbejder videre med goodiebags – forslag om en buff med logo som gave.
Ide til foredragsholdere:
Jesper Bergstrøm – kropssprog.
Politiker ift. sundhedsområdet. Psykologernes formand Eva Secher Mathiasen.
Vincent Hendriks – digital dannelse.
Per Helge Sørensen - Djøf med løg.

3.5 RB-seminar den 27-28.10 ved Hotel Kolding Fjord
Udkast til program rundsendes og gennemgås/ drøftes. på mødet
Program: Fremtidens udfordringer – sundhedspolitik/ sygdomspolitik.
Oplægsholdere: forslag ud over beskrevne: Jeanette Præstegaard. Jakob Kjellberg.
Ift. forberedelsen til repræsentantskabsdagen den 07.11. så inviteres øvrige valgte i Region Syd til
at deltage i punktet vedr. Repræsentantskabsmødet.
Der arbejdes videre med det fremlagte rammeprogram.

4. Sager til drøftelse
4.1 ”Corona-situationen”
Refleksion: hvordan vil vores arbejde blive påvirket i fremtiden? Hvordan tackler vi ”pop-ups”
lokalt? Beskyttelse af patienter og os selv med værnemidler?
Orientering om forskellige retningslinier.
Punktet sættes på til næste møde.

4.2 Ledighed
Regionale dimittendtal (vedhæftet). Drøftelse af de bekymrende tal for Region Syddanmark.
Under dette punkt er der en kort opfølgning på ”ringerunden” til dimittenderne den 15. juni.
Punktet sættes på til seminaret den 27-228.10. Politisk konsulent i Danske Fysioterapeuter Niels
Erik Kaaber Rasmussen præsenterer dimittendtallene.
5. Sager til orientering
5.1 Orientering fra formanden; herunder nyt fra HB
Der har været et godt ”proces seminar” mellem HB og DSF. Der vil blive lavet et skriv med en
fælles fortælling om samarbejde, fælles vision mv.
BEJ orienterer om at der vil ske evt. tilbageføring af midler fra regionsbestyrelserne til Danske Fys,
idet regionsbestyrelserne har haft et stort mindre forbrug pga. ”coronasituationen”. Desuden er der
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vanskeligheder med at få budgetterne til at hænge sammen i HB-regi. Dette skyldes især
fremtidige digitaliseringsudgifter og øget opsparing i Konfliktfond A (AC krav). Desuden er det
vigtigt med et rådighedsbeløb til forventelige udgifter i forlængelse af beslutninger på det
ekstraordinære repræsentantskabsmøde 2021.
-

Optag på grunduddannelserne
Orientering fra AC
Arbejdspladsbesøg den 5.10 ved Klinik for fysioterapi i Ribe og Aabenraa Sygehus

6. Punkter til kommende møder, herunder evt. gæster

7. Eventuelt
Steffen orienterer om at Trine Clemmensen forsvarer Ph.d kl. 14.00 den 04.09.2020 om ”Demens
og pårørende” – der fremsendes zoom link.
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