Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark

4.9.2015/LR/ Bej

Regionsbestyrelsesmøde afholdt den 1. september 2015
Mødet afholdes v. Kokholm 3, mødelokale M 4, Bramdrupdam ved Kolding
(frokost ml. 12-13. Husk afbud hvis du ikke deltager i frokosten)

Deltagere: Morten Topholm, Jasper Juhl Holm, Emil Carlsen, Helene Benfeldt, Lau Rosborg,
Belinda Toft, Rikke Kruse, Helle Bruun, Lis Jensen, Thomas Bertelsen (fra kl. 15), Emil Furbo
Carlsen, Brian Errebo-Jensen
Janus Pill Christensen, politisk konsulent ved Danske Fysioterapeuter.

Dagsorden
O. Valg af referent
Lau er referent

1. Godkendelse og underskrift af referat fra den 11.5.2015
Herunder opfølgning på punkter fra sidste møde.
Der har ikke været indsigelser til referatet.
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Sager til beslutning
3.1 Forretningsorden for RB
- Jf. forretningsorden for RB, så gennemgås denne, og vedtages,
ved det første RB-møde efter generalforsamlingen (nuværende
forretningsorden vedhæftet)
1. Der skal klargøres ift. studerendes repræsentation. Der fortsættes
med de studerendes observatørpost, uagtet om der er studerende valgt
til regionsbestyrelsen. Vi vil overveje at lave et udkast til ændringer på
det næste repræsentantskabsmøde.
4. Vi genoptager ordningen med at møderne planlægges af Brian og 2
medlemmer. Det bliver Helle og Lau for efteråret.
Vi fastholder at suppleanterne involveres i arbejdet og som minimum
indkaldes til et møde om året.
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7. Vi overvejer at invitere en jurist fra DFys ind og fortælle om
diskretions-/ tavshedspligt. Vi beholder teksten med tillæg om, at det
ved mødestart præciseres, hvis der er fortrolighed omkring et
dagsordenspunkt.
8. Punktet renses for sproglige gentagelser.
Den tilrettede forretningsorden udsendes og konfirmeres på næste
møde.
Under gennemgang af forretningsordenen blev der drøftet to andre ting:
1) En evt. regionsnæstformand? Det bliver sat på som selvstændigt
punkt v. et kommende RB-møde.
2) I forbindelse med en diskussion omkring honorering af referentrollen
har vi valgt at tage det op under en generel diskussion omkring
honorering.

3.2 Generalforsamling 11.5.
- Regionsbestyrelsens evaluering
- Regnskab (bilag)
Stor succes med det store fremmøde, der var bred enighed om at vi
skal fortsætte med at tilbyde et ”trækplaster”. Vi skal finde ud af hvem
som deltager, hvilken sektor kommer de fra? Hvilket kan give os
mulighed for at tilrette trækplaster, så flest mulige møder op. Den
intensive og brede kommunikationsstrategi har uden tvivl været
medvirkende til det fine fremmøde.
Regnskabet godkendes med en rettelse af ”journalistisk bearbejdning”
til 8.000 og samlet 70.435 kr. Budgettet er 70.000 kr.
Enighed om at følge op og overveje de emner, der blev taget op på
generalforsamlingen: ”Health for sale”-rapporten og vækstmuligheder i
den private sektor, forskning og kvalitetsudvikling, intensiveret
lobbyarbejde og synlighed fra Danske Fysioterapeuters side, fagfestival
for studerende og iværksætterfestival (se referat fra
generalforsamlingen).
3.3 Folkemødet på Bornholm. Evaluering, herunder evt. deltagelse i folkemødet
2016
- Deltagernes evaluering som bilag
- Udgiftsoversigt
Alle var enige om at deltagelse på folkemødet var en stor social succes,
regionalpolitisk har det ikke nødvendigvis haft den store indflydelse. Det
har skolet en del af os positivt. Ikke alle var enige i at vi nødvendigvis
skal deltage hvert år. Der kan fx laves en struktur, hvor vi har mulighed
for at ”arbejde for politikken regionalt”, bl.a. ved at ”parre os” med
regionale politikere. Janus bød ind med at det bliver et meget
anderledes folkemøde i 2016 pga. de manglende valg, kommunalt og
nationalt.
Næste år afholdes folkemødet i dagene den 16-19/6-2016.
3.4 Afholdelse af ekstra RB-møder i efteråret 2015?
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Beslutning: at de to planlagte møder den 26/10 og 7/12 bliver
heldagsmøder fra kl. 9-17.30. Begge møder afholdes ved Kokholm.
Vedr. sundhedskartelarrangementet i Odense den 25.11, kl. 12-16, med Kjeld
Møller Pedersen: RB-medlemmer kan deltage, hvis man kan afsætte tid til det.
Helene og Morten tilkendegav, at de deltager.

3.5 Halvårsregnskab 2015 (bilag)
Regnskabet følger budgetterne fint. Vedr. udgifter til medlemsarrangementer er der et
mindreforbrug, men der kommer en del arrangementer i efteråret.

3.6 Medlemsmøder i efteråret 2015 (bilag)
- Indstilling: at programmet for efterårets medlemsmøder godkendes.
God variation i medlemsmøder. Indstillingen følges.
Alle møder annonceres i Fysioterapeuten, fysio.dk, facebook og via
nyhedsbreve. Desuden gøres der opmærksom på medlemstilbud ifb.
med forskellige møder.
3.7 Strategiplan 2016 – Regionale indsatser (bilag)
- Oplæg ved Janus og Bej
Der er 4 centrale strategipunkter som kræver stor regional indsats.
1. Hverdagsrehabilitering
2. Børneområdet
3. Nye jobs ift. beskæftigelsesreformen
4. Fysioterapeuter i lægepraksis
Ad 1. Ift. hverdagsrehabilitering har vi netværksmøde den 9/9-15.
Vi er involveret i Odense Kommune omkring referencegruppe ift. at bevare en
monofaglig profil i en tværfaglig kontekst. Stor kommunalbevågenhed og et stort
jobpotentiale.
Ad 2. Der var generel enighed om, at børneområdet er let tilgængeligt og vi kan lave
en indsats. Der kan fx tages udgangspunkt i Svendborg-projektet. Materialet vi
kommer med bør have evidens.
Børnepapiret fra DFys. kommer ud, og vi skal give respons på det.
Ad 3. Der er stor kommunalpolitisk bevågenhed på dette område pga. økonomien.
Gode jobmuligheder ved jobcentre og intentionerne om en tværfaglig indsats (TTAprojekterne). Et samarbejde med Dansk Socialrådgiverforening bør prøves.
Ad 4. Nogle havde svært ved at se de store jobmuligheder i ansættelse i
lægepraksis. Modsat blev det nævnt, at der er mange lægeklinikker og meget
prestige i disse diagnosticeringsstillinger.
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Enighed om at det er nødvendig, at RB formår at fungere som katalysator og initiere en udvikling.
Mange ting foregår allerede rundt om i regionen. Derfor er det en god idé at bruge de forskellige
netværk.

4. Sager til drøftelse
4.1 Møderunde med politikere og embedsmænd i region og kommuner
Flg. er aftalt:
- Møde med psykiatridirektør Charlotte Josefsen den 19.8
Mødet blev holdt i fællesskab med Ergoterapeutforeningen, Danske
Socialrådgiverforening og Danske Fysioterapeuter. Arbejdsmiljøet har
været meget presset ved den regionale psykiatri v. Kolding – Vejle – og
Fredericia. Faggrupperne har vanskeligt v. at arbejde med deres fag i
psykiatrien pga. decentralisering og involvering i fx plejeopgaver.
Psykiatridirektionen efterlyser fysioterapeuter, som vil forske i
nedbringelse af tvang indenfor psykiatrien. Der er regionale midler til
dette forskningsinitiativ. Bej går videre med sagen.
- Møde med sundhedsudvalget, Haderslev Kommune den 1.10
Lis og Brian deltager i dette møde.
Der er anmodet om møde med direktionen ved OUH vedr.
besparelser for Rehabiliteringsafdelingen
Der er ikke aftalt møde endnu.
-

Situationen ved SVS følges. Rikke Kruse deltog i
organisationsmøde den 27.8 med opdatering af situationen.
Samarbejdet med direktionen har været så dårligt og præget
arbejdsmiljøet så negativt, at de faglige organisationer er gået ind i
sagen. Mange ledere har sagt deres job op.
BEJ : Der skal spares rigtig meget i mange kommuner, så vi vil se
mange sparerunder, hvor vores fag og vores medlemmer også er i
spil.

5. Sager til orientering
5.1 Orientering fra formanden, herunder nyt fra HB
Danske Fysioterapeuter har udarbejdet en dimittendundersøgelse for 2014-årgangen,
som viser at dimittender bliver i faget, men at der er meget stigende arbejdsløshed
blandt dimittender. Det bliver svært at skaffe jobs til alle i fremtiden. HB har givet
mandat til, at der arbejdes på at sænke optaget til professionshøjskolerne..
Studielederne var, på et møde dagen efter HB-mødet, ikke tilfredse med
udmeldingen.
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Der var drøftelse af den kommende fusion af FTF og LO. HB gør sin stilling klar ved
møde i oktober. Kongresserne i FTF og LO afholdes i efteråret 2015, hvor der træffes
afgørelse vedr. en fusion.
Der verserer en sag med Sundhedsstyrelsen om fysioterapeuters ret til at manipulere,
men der er ingen afklaring endnu. Der arbejdes politisk med sagen.
Jasper : Det er problematisk at sager som denne ikke automatisk orienteres om til
regionsbestyrelserne.

-

Vedhæftet dagsordenen er Bej´s mødekalender for august og
september måned.

Øvrig orientering
Orientering fra deltagelse i møder/ konferencer
Kristian: I forbindelse med frikommuneforsøg er borgere på bosteder
i Vejle Kommune frataget vederlagsfri fysioterapi. Sagen er taget op i
DFys.
BEJ: Medlemmer efterspørger undertiden kursustilbud fra
regionsbestyrelsen. Jf vores politik for medlemsmøder så involverer
vi os ikke i kursusaktiviteter. Der er mange andre aktører som
udbyder en bred variation af kurser.
6. Nyt til hjemmesiden
Følgende omtales: strategiplan, deltagelse på folkemøde, evaluering af generalforsamling,
sparerunder på det offentlige område.

7. Punkter til kommende møder i 2015, herunder evt. gæster
Temaet er strategiplan 2016. Der inviteres konsulent fra Danske Fysioterapeuter, samt evt.
gæst(er).

8. Eventuelt
Lau kommer med et lille oplæg om Enheden for Kvalitet på praksisområdet på næste møde.

Næste møde er mandag den 26.10, kl. 9-17.30 v. Kokholm.
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