Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark

3.9.2019 /LR/Bej

Referat

Regionsbestyrelsesmøde tirsdag den 3.9.2019, kl. 13-17.30
Mødet afholdes v. Kokholm 3.A, mødelokale M4, 6000 Kolding.
Deltagere: Lis Jensen (fra kl. 13.30), Jasper Juhl Holm (fra kl. 14), Helene Benfeldt, Rikke Kruse,
Helle Bruun, Louise Beck, Thomas Bertelsen, Lau Rosborg, Peter Kromann (indtil kl. 16), Ann
Louise Lunddahl (indtil kl. 16), Steffen Bader, Brian Errebo-Jensen

Dagsorden
O. Valg af referent
Lau er referent (jf. rækkefølge)
1. Underskrift af referat fra den 17.6.2019.
Herunder opfølgning på punkter fra sidste møde.
Referatet udsendes først sammen med denne mødeindkaldelse pga. nogle forviklinger. Det
indstilles at referatet godkendes på RB-mødet den 3.9.
Vi skal huske at der skal være involvering på generalforsamling, paneldiskussioner etc, jf.
sidste referat.
Vi skrinlægger “Som dug for solen”, der er et indtryk af at de unge fysioterapeuter “finder
deres vej”
Kolding kommune har succes med integrering af motorisk screening af børn i kommunen (5
skoler), fysioterapeuter kører 2 tilhørende motorikhold.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
3. Sager til beslutning

3.1 Godkendelse af forretningsorden for regionsbestyrelsen
Forretningsorden med de tilføjede rettelser (understreget) vedhæftes
 Indstilling: RB godkender forretningsordenen.
Bilag vedlagt.
Forretningsordenen blev godkendt.
3.2 Medlemsmøder
Kommende medlemsmøder
Planlagte møder:
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Fagstafet den 26.8 om temaet ”Commotio” v. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg. En
gentagelse af mødet den 5.2 i Odense: https://www.fysio.dk/om-os/regioner/regionsyddanmark/kalender/medlemsmode-om-hjernerystelse
50 deltagere, godt oplæg af Morten Høgh


Erfa-møde/ netværksmøde den 8.10 for fysioterapeuter og ergoterapeuter der arbejder
med KOL. Afholdes ved Sundhedshuset i Fredericia: https://www.fysio.dk/omos/regioner/region-syddanmark/kalender/erfa-mode-om-kol2


Netværksmøde den 23.10 om Claudicatio int., Sundhedshuset i
Fredericia: https://www.fysio.dk/om-os/regioner/region-syddanmark/kalender/systematisksuperviseret-gangtraning-til-borgere-med-areforsnavringer


Fagstafet den 7.11 i Skærbæk (Tønder Kommune)
med Elin Solheim om fascievævets betydning
Vi holder en fagstafet den 25/2-2020, kl. 16.30-18.00. Michael Rasmussen omkring
“Søvn” holdes i Kolding Sundhedscenter

3.3 Regional fagfestival den 2.10.2019
Præsentation af endeligt program ved
planlægningsgruppen: https://www.fysio.dk/om-os/regioner/regionsyddanmark/kalender/fagfestival-2019
Opgaver for RB fordeles.
Der er trykt nogle handouts og plakater, som kan fordeles rundt om bl.a. til Fagstafet
den 26.8, TR-netværksmøde den 2.9 mv. (materialet vedhæftes)
3/9 : 152 tilmeldte + bestyrelsen og gæster. Hvordan forholder vi os til andre
faggrupper. Vi skal evaluere på tilmeldingsproceduren, det virker ulogisk for
mange.
Vi diskuterede hvad vi gør med andre faggrupper der gerne vil deltage på
fagfestivalen. Hvad gør vi med ikke-medlemmer, der gerne vil deltage?
Vi besluttede at andre faggrupper godt kan deltage som invitation fra en
fysioterapeut (team-kollegaer), men det skal være efter sidste tilmeldingsfrist.
Der skal umiddelbart ikke åbnes op for ikke-medlemmer, da de har en mulighed
for at melde sig ind i DFys og dermed få retten til at deltage.
Vi tager punktet op senere ift. en mere fremadrettet holdning til dette.
De som kan, mødes 10.30 for at pakke goodibags, sætte op etc.
Registrering og modtagelse af deltagere: Louise, Ann Louise og Helle.
Der sendes en masterplan ud med moderatorer på til internt brug.
Rikke indleder efter Brians åbningstale og introducerer Rasmus Willig.

3.4 RB-seminar den 22-23.10
Seminaret afholdes som et internat ved Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96, 7000
Fredericia. Rammeprogram vedhæftes.
Indstilling: RB drøfter programmet og godkender dette.
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Bestyrelsen godkendte programmet (vedlagt). En mulighed kan være at finde
nogle unge studerende som kommer med oplæg. Der forhandles stadig med en
oplægsholder fra “Young Consults” http://youngconsult.dk
3.5 Evt. flytning af aftalt RB-møde torsdag den 5.12
Det aftalte dialogmøde og regionskonference er flyttet fra den 22-23.11 til den 67.12.
Indstilling: RB drøfter om man ønsker at fastholde den aftalte mødedato eller det
ønskes at aftale en ny mødedato. Bemærk at der er TR-netværksmøde den 4.12 og
HB-møder den 9-10.12. Forslag til ny mødedato kan være den 2.12, 3.12 eller 19.12.
Vi fastholder 5/12 som halvdagsmøde uden julefrokost (pga.dialogmøde
og regionskonference dagene efter). ”Julefrokost” lægger vi sammen med
første møde i 2020.
3.6 Budgetopfølgning 1.1.19-30.6.19 (bilag)
Mundtlig oplæg ved Brian
Halvårsbudgettet ser rigtig godt ud, vi har brugt 32% det første halvår. Der
kommer dog fagfestival, som rykker lidt ved balancen.
Brian gjorde rede for de forskellige poster, hvor der generelt var brugt lidt
mindre end budgetteret.
Vores arrangementer er “billige” fordi mange arbejdspladser lægger lokaler til.
Der må max overføres 50% af vores tilskud til næste år.
Estimat er at vi ender på 80% af budgettet.

4. Sager til drøftelse
4.1 Møderunde med politikere og embedsmænd i region og kommuner, samt andre møder
- Helene, Lau og Brian har deltaget i en række møder i Odense Kommune. Der er
inviteret via borgmester Peter Rahbæk Juel. Baggrunden for møderne er en
byrådsbeslutning om at spare 200 mill. kr. pga. de kommende års demografiske
udvikling med flere ældre borgere og flere børn. I den forbindelse
ønsker borgmesteren/ byrådet en dialog med alle interessenter. Der er sendt
høringssvar (vedhæftet) til Odense Kommune vedr. anbefalingerne fra nedsat ”Task
Force gruppe”
Det er en interessant proces at følge, godt at se politisk proaktivitet.
- Møde den 24.6 med borgmester Hans Stavnsager, Faaborg Midtfyn Kommune
vedr. besparelser og behandling af medarbejdere
Der har været en rigtig skidt behandling af ansatte fysioterapeuter, hvor de er
blevet ansat/fyret med meget kort varsel. Vi (Brian) har holdt møde m
borgmesteren og lavet et indlæg i pressen. Der er holdt fyraftensmøde med de
ansatte, hvilket har beroliget.
- Formand Tina Lambrecht og regionsformændene besøger lige før og efter
sommerferien en række kommuner. I Region Syd besøges Nordfyns Kommune
(19.8), Kolding Kommune v. Sundhedscentret (23.8) og Odense Kommune,
børneområdet (udsat til den 26.11)
- Afskedsreception den 26.9 for rektor Erik Knudsen, UCL. Brian deltager.
Ny chef bliver Jens Meyer. Han har været meget proaktiv ift. medarbejdere,
nysgerrighed på organisationsskrukturen og sit fremtidige virke.
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4.2 Ansøgning fra Center for mental sundhed, Odense Kommune
Jeg har fra Danske Fysioterapeuters sekretariat modtaget vedhæftede ansøgning fra
Center for mental sundhed. Sekretariatet mener det er et regionalt anliggende. Jeg
har forhørt mig hos Ergoterapeutforeningen, Dansk Socialrådgiverforening og Dansk
Sygeplejeråd om deres holdning og stillingtagen til ansøgningen som bl.a. også er
sendt til dem. Enighed om et afslag på økonomisk støtte. I svaret til Center for
mental sundhed signaleres, at vi fremover gerne vil være med i planlægning af en
evt. kommende konference.
Ansøgning fra Nina Adsersen, Århus vedr. et samarbejde “Fremtidens
fysioterapi”, hun laver et opstartskursus i Portugal. Vi har afslået, men hun er
indbudt til at komme med et oplæg senere her i regionen.

5. Sager til orientering
1.
Orientering fra formanden
 Herunder nyt fra HB: strategiarbejde og opfølgning på repræsentantskabsmøde 2018
 Tilbud fra PFA til 7. sem. studerende og dimittender om biografbesøg i Odense
(30.10) Lau, Steffen, Helene deltager og Esbjerg (21.11) Helle, Brian og evt.
Rikke) deltager
Psykiatriplanen er sendt i høring, Brian sender planen ud til alles gennemsyn, kommenter
gerne. Høringsfristen er den 11.10.


Orientering ved Rikke vedr. nedsat arbejdsgruppe om eftersyn af den politiske struktur og
processer i Danske Fysioterapeuter (kan evt. udsættes til RB-seminaret den 22-23.10)
Orienteringen udsat til RB-seminaret.
Ann Louise har været til et arrangement omkring hjemløse, “Brugernes bazar”. Der
var bl.a. deltagelse af Rasmus Helveg og Pernille Skipper. Brian Dybro, rådmand fra Odense
deltog også.
“Hvordan forhindrer vi at socialt udsatte falder igennem vores sundhedssystem”
Patienter m misbrug bliver ofte mødt med en forudindtagethed ift. deres misbrug, så man
ikke får behandlet dem for helt almindelige infektioner, man opdager det simpelthen ikke.
Der var mange problemstillinger oppe som kan være relevant for DFys og bl.a. også
UCL Fysioterapeutuddannelsen. Vi skal have blik for arrangementet til næste år. Måske skal
vi lave en stand, hvor vi fx servicerer brugerne ift. skader og fysiske problemstillinger.
Brian gjorde rede for HB´s overordnede strategiske ambitioner, som vi bl.a. skal diskutere
vores RB-seminar den 22-23. oktober. Der blev givet en smagsprøve på strategiarbejdet
“Must-win-battles"- en agil måde at arbejde med strategier på.
Der var en løs generel diskussion omkring de overordnede strategiske ambitioner, der var
en del fokus på “det gode arbejdsliv”.
Ift. “MWB” kom diskussionen til at handle meget om ordet “battle”, der var generel enighed
om at det mere er et værdigrundlag der er formuleret.
6. Punkter til kommende møder, herunder evt. gæster
- Fysioterapeuter i folkeskolen
- Kompetenceudvikling, hvordan sikrer vi “livslang læring” i alle sektorer?
7. Eventuelt
Intet
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