Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark

4.9.2018 /JJH/Bej

Referat

Regionsbestyrelsesmøde torsdag den 30.8.2018, kl. 13-17.30
Mødet afholdt v. Kokholm 3.A, mødelokale M 4, 6000 Kolding. Frokost fra kl. 12.
Deltagere: Morten Topholm, Jasper Juhl Holm, Helene Benfeldt, Rikke Kruse, Helle Bruun, Lis
Jensen, Kristian Birk, Lau Rosborg, Brian Errebo-Jensen
Afbud: Peter Kromann, John Stenner Rasmussen Thomas Bertelsen. Jf. forretningsordenen er
suppleanter inviteret med til dette møde, men har meldt afbud.

Referat
O. Valg af referent
John har meldt afbud til mødet, Jasper er referent.

1. Underskrift af referat fra den 12. juni 2018.
Herunder opfølgning på punkter fra sidste møde.
Der har ikke været indsigelser til referatet.
Opfølgning
Helle Gerbild har præsenteret sit ph.d. projekt vedr. inkontinens for Praksisafdelingen i Region
Syddanmark. SU-medlemmerne og Brian deltog også i mødet. Mange interessante perspektiver.
Volumen kunne være en økonomisk udfordring ift. en §2 aftale, ligesom ikke alt er en
praksisopgave. Der er ventetid på flere sygehuse.
1.2 KL´s informationsmøde om 7 dages fristen på opstart af genoptræning.
Der drøftes 7 dages frist på almen GOP og KL´s infomøder om dette. Der kommer ikke overordnet
en leverandøraftale nationalt før primo 2019. Der er mange forskelige interesser i spil i den nye
lovgivning. Overordnet tror vi det giver flere stillinger til Fysioterapeuter, uanset sektor. For RB er
det væsentligt at kvaliteten holdes, at sektorerne kan tale sammen, og at medarbejderne ikke
presse unødigt for at overholde tidsfristen.
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Møde med Kerteminde kommune. Børnefysioterapifunktionen er nedlagt, men kommunen har
ikke svar på hvem der skal løse opgaven. Der er skrevet et skarpt læserbrev til Fyens Stiftstidende
(4.9.18).
Møde med Stephanie Lose, Poul Erik Svendsen og koncerndirektør Kurt Espersen. Et godt
og konstruktivt møde. Regionen har især fokus på genindlæggelser for ældre medicinske ptt., samt
en forbedret indsats på det psykiatriske område; bl.a. nedbringelse af tvang.

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

3. Sager til beslutning
3.1 Repræsentantskabsmøde den 8-10.11
Indstilling:
- RB har en kort indledende drøftelse af procedurer for valg til repræsentantskabet:
der har været lidt uro vedr. antallet af stemmer, der kunne afgives ved valg af
repræsentanter. Senest også vedr. procedure for valg af suppleanter. Mundtligt
oplæg ved Brian.
- RB drøfter det kommende repræsentantskabsmøde, og beslutter om der
er ønske om at stille egne forslag. Bemærk fristen for forslag er den 1.9.
Medlemmer inviteres til en drøftelse af repræsentantskabsmødet den 3.10, kl. 17-19.
Stemmeprocedure Brian gjorde rede for drøftelser i HB om valgprocedurer. Interessant at
der ved det nyligt afholdte repræsentantskabsvalg i gennemsnit kun blev afgivet 2 stemmer
pr. stemmeberettigede. Dvs. der stemmes meget taktisk.
Er der fælles forslag fra bestyrelsen? Morten har fremlagt et emne ift. at ensrette
kompensation for ejere og lejere ved foreningsarbejde. Mortens forslag drøftes.
Kompensation ift. indtjening drøftes. Jasper ser det umiddelbart som en fornuftigt forslag.
Kristian fortæller at han omsætter for 600kr/t, så han taber på det og vil gerne sætte
niveauet op, så alle kompenseres for det de taber ved fagpolitisk arbejde. Det kan vise sig
vanskeligt at beregne alles lønudgift direkte, særligt for klinikejere. Efter drøftelsen trækker
Morten det, men forventer at stille det næste gang. Lau foreslår at der gives en skriftlig
redegørelse, så HB tager det op og giver et skriftligt svar til alle RB.
Kristian ser et demokratisk problem i, at man både kan sidde i en sektionsbestyrelse og i
HB. Morten mener at der vil være mange interessekonflikter i vores fagforening, men
mener det skal håndteres ved at man kan erkende og handler på sin inhabilitet. Brian tager
problemstillingen med tilbage til HB. Morten tilbyder at fremsætte forslaget for Kristian,
selvom han ikke er enig i det. Kristian takker, men mener det ikke har gang på jord hvis
ingen andre i RB støtter det. Udtrykker tilfredshed med at Brian tager det med tilbage til HB.
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Brian orienterer om emner til repræsentantskabsmødet: fremtidig hovedorganisation,
sektionsmodellen, kontingent, udvidelse af repræsentantskabet. Som et nyt tiltag er
udvalgte gæster inviteret til en debat med formanden om udvalgt tema.

3.2 RB-seminar den 3-4. oktober
Vedhæftet er udkast til rammeprogram for seminaret. Det blev uddybet mundtlig på
mødet af planlægningsgruppen ved Lis, Thomas og Brian
På vores RB seminaret 3.-4. oktober kunne vi drøfte dagsorden til REPR., men dagsordenen
sendes første ud ca. 12. oktober. Dvs. kan vi gennemføre mødet, eller skal vi aflyse det åbne
møde 3. okt.? Der kommer ganske få til disse møder, primært medlemmer af de faglige selskaber.
Vi vil kende hovedemner, materiale fra HB, og kan præsentere det, men ikke give deltagerne
mulighed for at forberede det. Vi beslutter at gennemføre 3. okt.
Vi drøfter programmet, fint program, forslag til at temaet opgaveglidning også skal kunne vægte
den regionale vinkel, både ift. plejeopgaver og lægeopgaver.
Bemærk at der er tale om et internat, dvs. der er bestilt overnatning til alle. Derfor afbud
snarest muligt, hvis der er nogle som er forhindret i at deltage.
3.3 Medlemsmøder
Kommende medlemsmøder
Efterårsmøder:
- Fyraftensmødet “Kulturfokus-smertehåndtering” d. 3/12 kl. 17.30 i Vollsmose v.
sundhedscentret i Vollsmose. Lau er tovholder.
- Fagstafet v. Fysioterapeutuddannelsen i Haderslev. Lis er tovholder.
Idé om at Kasper Ussing kunne være oplægsholder, ift. at ptt. fra Rygcenter Syddanmark i
Middelfart henvises med GOP med den Biopsykosociale model som baggrund. Det er et
problem, at man på Rygcentret kun ser ptt. 1-2 gange. Forslag fra Brian om, at Lis også
kontakter overlæge Berit Schiøtz fra Rygcentret mhp. at både Berit Schiøtz og Kasper Ussing
deltager med oplæg. Lis går tilbage med input.
- Fagstafet i Svendborg kommune om emnet ”Den ortopædkirurgiske hofte”
Brian har gjort fysioterapeuten fra Svendborg Kommune opmærksom på, at det ikke skal være en
kursusrække, men der skal være nogle andre bredere vinkler på, ift. at de for 6 mdr. siden holdt et
tilsv. om den ortopædiske fod/ fodled.
Øvrige: netværksmøder om 1) beskæftigelsesområdet og om 2) hverdagsrehabilitering
Der er god støtte til netværksmøder, senest forespørgsel og tilsagn til KOL netværket om
økonomisk støtte til en oplægsholder.
3.4 Regional fagfestival 2019
Oplæg ved planlægningsgruppen v. Lis, Lau, Rikke og Jasper
Gruppen foreslår et overordnet tema: ”Stress.” Både psykologisk og biologisk af væv, positivt og
negativt. Motivation herunder. Spørge til bidrag fra de faglige selskaber. Se bilag. Lis har talt med
skuespiller Bodil Jørgensens agent. Hendes patienttilgang pga. af hendes oplevelser som patient,
kombineret med hendes rolle som offentlig person. Kunne man få fx 3 kommuner til at præsentere
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deres (forskellige) tilbud, som inspiration. Pt. ikke kontaktet de faglige selskaber, men Lars Henrik
(formand for DSF) og de vil gerne facilitere det. RB støtter emnet. Gruppen har valgt at definere
det så bredt for at få de faglige selskaber til at byde ind. Der er tilslutning og ros til emnet fra RB.
Oplæg til torsdag eftermiddag i Fredericia fra 14-21. Gerne bruge studenter medhjælper, samt
sekretariat til at booste deltagerantallet. Dvs. vi skal tænke Messecentret. Drøftet egenbetaling på
100-150kr. (dvs. kostprisen)
3.5 Regionsgeneralforsamling april/ maj 2019
RB beslutter dato og sted. Desuden drøftelse og evt. beslutning om foredragsholder.
Dato: tirsdag 30. april fra 17-21. RB mødes kl. 14 i Fredericia Idrætscenter. Et emne: Dorte
Birkmose, Præs. af den muskuloskeletale kandidat i Ålborg? Bodil Jørgensen, Anders Agger,
DJØF med Løg(n) – Per Helge. På mødet ikke et klart svar på en kendis. Alle bør komme med
forslag til Brian. Kristian har en pointe i at få et trækplaster.
3.6 Oplæg/ oversigt over arrangementer, konferencer, ph.d-præsentationer etc. v. Morten
Topholm.
Morten præsenterer årshjulet som udsendt med bilag. Aktiviteterne er præget af en praksisvinkel.
Derfor vil det blive suppleret med KL-konferencer, arr. ved professionshøjskoler, Region
Syddanmark mv.

4. Sager til drøftelse
4.1 Møderunde med politikere og embedsmænd i region og kommuner, samt andre møder
- 18.6; møde ved Regionshuset om inkontinensområdet
- 20.6; uro i Kerteminde Kommune; møde med kommunaldirektøren
- 25.6; møde med Regionsrådsformand Stephanie Lose og næstformand Poul-Erik
Svendsen. Rikke, Jasper og Brian deltog.
- 28.6; møde med TR i Sønderborg Kommune vedr. plejeparadigme
- 29.6; møde med Professor Jens Søndergaard, SDU. Morten, Kristian og Brian
deltog
- 20.8; møde ved Rygcenter Syddanmark. Lau og Brian deltog.
- 24.8; forhandling i KL vedr. afskedigelse af TR
- 11.9; møde med rådmand Søren W. og direktør Gitte Ø., Odense Kommune.
Helene og Brian deltager.
o

Under aftale: møder med sundhedsudvalgsformænd i Vejle, Kolding, Assens,
Nordfyn og Sønderborg

Brian fremhævede:
Møde 29/6 med Jens Søndergaard, SDU, forskningsenheden for almen praksis vedr. evt. PhD
projekt om palliation, mulighed og sået frø.
Møde 20/8 ved Rygcenter Syddanmark i Middelfart om GLAD ryg. Fra Rygcentret deltog ledende
overlæge Jacob Espesen og overlæge Berit Schiøtz. God og konstruktiv dialog om Glad ryg.
Deres mening om det, enig om at det var en speciel rolle SDU har taget. RB kunne ikke støtte det,
bl.a. fordi der ikke er hjemmel til det i overenskomsten.
Kommende møde 11/9 i Odense. Rådmand Søren V. har været i medierne om at ældreområdet
bliver underbudgetteret, meget engageret person. Info om at Ergoterapeutforeningen gerne vil
holde møde med Odense vedr. opgaveglidning og kvalitet af ledelse.
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5. Sager til orientering
5.1 Orientering fra formanden
Nyt fra HB og regionsformandsmøder
Herunder status på 1) Glad Ryg og 2) Tilbagemelding fra deltagelse i Folkemøde 2018.
HB fokus pt. primært det kommende repræsentantskabsmøde, herunder
hovedorganisationstilknytning. Flere i RB har det svært ved at se en fremtid i den nye
hovedorganisation. Uanset hvad der vælges vil det give uro. Der kommer et godt oplæg på REPR.
Og efterfølgende diskussion. Der er et spil ift. de andre org. som gør, at vi ikke kan have en åben
medlemsorganisation, da vi forsat er i FTF/LO, så den drøftelse må vente til REPR.
Arbejdsmarkedsmodellen skal også drøftes på REPR.
Andre HB emner drøftet: Budget 19/20, HB krav om et budget i balance. HB har evalueret OK18., i
det nye strategiarbejde skal RB´erne involveres mere, startende på RB konferencen i september.
Fald i medlemstilslutning, Pt. under 80%. Hvad er årsagen, midt i vores jubilæumsår? Tiltag på
Sygehuse. Nedsat arbejdsgruppe for akademikere. Forslag til sammensætning af REPR. Forslag
om 5 ”frie” medlemmer der kan vælges på nationalt plan anbefales. Man kan stille op uden
tilknytning, 2 DSF pladser, de to Sektioner får også en plads hver, opfordre til at det bliver de
toformænd. Dvs. i alt udvide REPR med 9 medlemmer.
Der skulle have været et brev fra regionen til praktiserende fysioterapeuter og kiropraktorer, men
kiropraktorerne har afvist brevet og vil revidere det med praksisafdelingen. Fra SUfysioterapeuternes side er der sendt mail ud om, at GLAD ryg ikke kan anvendes indenfor
overenskomsten. Brian tager den med på dialogmøde med praksisafdelingen.
Der mangler en ledighedsvinkel på nyheden fra https://www.fysio.dk/nyheder/nyheder-2018/derbliver-efterspurgt-flere-fysioterapeuter som efterspørges af Morten. Flere i RB synes flere nyheder
på fysio.dk er korte og ikke gennembearbejdede.

6. Punkter til kommende møder, herunder evt. gæster
Jasper foreslår adm. overlæge og chefterapeut fra vejle ift. fys. i diagnostiske funktioner.s

7. Nyt til hjemmesiden
Tema på RB-seminar, dato for generalforsamling 2019, fagfestival efterår 2019, bearbejdet
oversigt over årshjul

8. Eventuelt
De praktiserendes netværk i Odense har møde med Odense kommune om 7 dages
ventetidsgaranti.
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Morten sidder i arbejdsgiversektionen og Rikke sidder i lønmodtagersektionen. Rikke har deltaget
i et af to møder. Arbejdsgiverorganisationen har holdt medlemsmøder i alle 5 regioner med
forholdsvis lav deltagelse.
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