Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark

17.12..2014/ Jjh/ Hb/ Bej

Regionsbestyrelsesmøde mandag den 1.12.2014, kl. 13-16.45
Mødet afholdes Lumbyvej 11, lokale 1.10, 5000 Odense

Referat
O. Valg af referent
Jasper er referent.
Deltagere: Thomas Bertelsen, Morten Topholm, Jasper Juhl Holm, Peter Kromann, Helene
Benfeldt, Lau Rosborg, Brian Errebo-Jensen, Belinda Toft, Rikke Kruse, Helle Bruun, Lis Jensen
Afbud: Esther Skovhus

1. Godkendelse og underskrift af referat fra den 7.11.2014
Herunder opfølgning på punkter fra sidste møde.
Der har ikke været indsigelser til referatet.
BEJ orienterede om:
- Møde med ridefysioterapeuter den 18.11. I mødet deltog 17 ridefysioterapeuter. Det var
BEJ, som sammen med koordinerende SU-medlem Kristian Birk og kontaktperson for
ridefysioterapeuterne Sonja Lidsey, havde indkaldt. Dagsorden for mødet var den
manglende harmonisering af ridefys. timer ml. Sydjylland og Fyn.
- Afholdt netværksmøde indenfor psykiatri den 20.11.14. Her deltog der 20 fysioterapeuter
fra den regionale psykiatri, kommuner, studerende. Gode oplæg af Janus Pill Christensen
fra Danske Fysioterapeuters sekretariat og Anne-Mette Nørregaard, fysioterapeut og
projektleder i psykiatrien, Region Syddanmark. Der vil blive arrangeret et opfølgningsmøde
i foråret 2015.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
3. Sager til beslutning
3.1 Innovations- og Iværksætterprisen 2015 (bilag)
RB skal indstille en vinder til den regionale pris.
Regionsbestyrelsen har modtaget en indstilling. Peter Maindal, direktør og indehaver af selskabet
Vendlet Aps. indstilles til prisen. Det aftales at den regionale pris vil blive overrakt ved
medlemsarrangement den 13. januar om forsikringsselskabers rolle. BEJ er ansvarlig for dette.
3.2 Generalforsamling. Fastsættelse af dato, sted, foredragsholdere og valg
Brian og Rikke arbejder videre med BS til max. 25.000 kr. Plan B er Peter Thybo, Rasmus Willig.
Afklarer dato og sikrer budget.
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Efterfølgende er der nået enighed med BS. Generalforsamlingen afholdes mandag den 11. maj, kl.
17-21.30 v. Fredericia Idrætscenter. Der holdes et kort bestyrelsesmøde inden
generalforsamlingen fra kl. 15-16.30.
Ift. valg. Alle 8 generalforsamlingsvalgte er på valg: Thomas Bertelsen, Morten Topholm, Jasper
Juhl Holm, Peter Kromann, Helene Benfeldt, Belinda Toft, Helle Bruun, Esther Skovhus
3.3 Medlemsmøder i foråret 2015
Følgende er planlagt;
- 13.1.15: møde om forsikringsselskaber v. Kokholm, Kolding
(annonceret på fysio.dk)
- Fagstafet med emnet ”Nudging” planlagt af Sydvestjysk Sygehus,
Esbjerg. Afholdes den 4.2 ved UC Syddanmark i Esbjerg (annonceret
på fysio.dk) (Fysioterapeuterne i Kolding Kommune vil gerne have
fagstafetten efter SVS)
- Generalforsamling med foredrag af BS den 11. maj
- Brian orienterer om de planlagte møder.
Bestyrelsen er tilfredse med aktivitetsniveauet i foråret.

-

-

-

3.4 Budget 2015 (bilag)
Herunder regnskab for fagfestivalen den 30.10.2014 (bilag)
Budgetoverslag præsenteres af Brian, med den indregnede besparelse som
repræsentantskabet vedtog. Budgetopfølgning pr. 30.9.14 er endnu ikke modtaget fra
sekretariatet, så et mere præcist tal for mulig overførsel til 2015 mangler. Vi kan derfor ikke
sikkert sige, om der er tilstrækkelige midler til 2015 budgetforslaget.
Ift. Budgettet. Det er tidligere besluttet, at RB kan deltage i Fagkongressen den 5.-7. marts
2015. Brian ønsker en tilbagemelding ift. at der er ”early birdie” ved tilmelding den 5.1.15.
Alle RB medlemmer deltager. Brian, Lau og Mortens deltagelse dækkes via HB budgettet.
Brian foreslår at vi fremover honorerer en tovholder for fagfestivalen, da arbejdsbyrden kan
være stor. Enighed i princippet i RB, uden at der sættes beløb på.

-

Vedr. fagfestival 2015:
Behovet for årlig regional fagfestival drøftet, selvom det blev besluttet på sidste RB møde.
Den eneste evalueringsmedarbejder i sekretariatet har fået nyt arbejde, og stillingen er
endnu ikke besat, så det har ikke været muligt at sende elektronisk evalueringsskema ud
efter fagfestivalen.
Samarbejdet med DSF drøftet, vi vil gerne følge op på samarbejdet omkring fagfestivalen,
og invitere til dialog omkring evt. samarbejde om fremtidige fagfestivaler. RB mener at vi
ikke kun behøver at benytte de faglige selskaber til fagfestivalen, men også kan trække
relevante foredragsholdere ind alt efter emnet. Brian skriver julebrev til DSF og kvitterer for
samarbejdet.
Regnskab for fagfestivalen gennemgået. Holder sig under det budgetterede beløb.

-

3.5 Hvad vil vi prioritere i 2015 og 2016? Temaer?
Indledende drøftelse
kliniske retningslinjer, hvordan kan vi understøtte implementering?
Arbejdsforhold i praksis, behov for en central udmelding, afklaring af omfang og vilkår.

-

-
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-

Et presset arbejdsmarked; især fokus på dimittender
Vi afventer vedtagne strategier fra HB. Disse besluttes ultimo januar 2015.

3.6 Forslag til mødedatoer i 2015 (bilag)
Følgende blev vedtaget:
Aftalte mødedatoer for RB i 2015:
3. februar, 19. marts, 1. september, 26. oktober, 7. december.
Alle møder kl. 13-17.30 v. Kokholm i Kolding.
I forbindelse med generalforsamlingen den 11. maj, kl. 17-21.30 holdes der forinden et kort RBmøde, kl. 15-16.30.
Regionskonferencen afholdes den 10-11.6 ifb. med Folkemødet på Bornholm.
3.7 Opfølgning på repræsentantskabsmødet
Enighed om at det var et godt repræsentantskabsmøde. Gode diskussioner og gode
beslutninger.

4. Sager til drøftelse
4.1 Møderunde med politikere og embedsmænd i region og kommuner
- flg. aftaler er ved at blive lavet:
Haderslev Kommune med formand for sundhedsudvalget, samt et lignende møde i Svendborg
Kommune (Svendborg-projektet). Derudover møde med Diana Mose Olsen, formand for Børn &
Familieudvalg, Esbjerg Kommune.
Drøftet. Paradigmeskifte i inklusion af børn med særlige behov i folkeskolen, nedgang i fysioterapi
til børnene ift. det tilbud der findes på specialinstitutionerne. Tendensen breder sig i kommunerne,
som nedlægger institutionspladser.
Tina L og Brian skal mødes med direktør i Odense Kommune Helene Bækmark vedr.
hverdagsrehabilitering.
Også møde på vej med Anne-Mette Dalgaard, rehabiliteringschef i Fredericia Kommune.
4.2 Praksisplan - præsentation af det foreløbige arbejde v. Lau
- Der er afsat ½-time til dette punkt.
Punktet udskydes, praksisplanen er forsinket 3-4 mdr. pga. central medarbejder i regionen har fået
andet arbejde, der mangler en afløser ift. gennemskrivningen.
Vigtigste punkter: uddybning af samarbejdet med kommunerne, uddybe visionen for de næste 4 år,
skrive borgernes perspektiv ind i visionen, og dække alle parter. Der er stor forskel på dialogen
med kommunerne ift. praksis.

4.3 Ledighedstal og arbejdsmarkedsindsats
- Regionsformændene holdt møde med sekretariatet den 27.11,
herunder blev den kommende arbejdsmarkedsindsats drøftet.
Orientering ved Bej
Let stigende ledighed. Der mangler data fra DSA, som forsat har udfordringer med deres ITsystem. Vi mangler data. I 2015 får vi ca. 30 pladser på landsplan i den nye Traineeordning, som
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også rummer 10.-12.000 kr. pr. trainee til relevant efteruddannelse. Ca. 12 pladser i Region
syddanmark.

5. Sager til orientering
5.1 Orientering fra formanden, herunder:
- Nyt fra hovedbestyrelsen
Paragraf 2-aftalen om palliation er evalueret og genforhandlet. Er forbedret på en række
økonomiske punkter, dækker ca. 20 praktiserende fysioterapeuter. Politisk problemstilling er
lymfødembehandling, som ca. 10-15 % af målgruppen har et behov for. De involverede
praktiserende fysioterapeuter har ikke kompetencerne, og sygehusene opfylder ikke deres
behandlingsforpligtelse.
6 kommuner kører et samordningsprojekt omkring vederlags fysioterapi, der kommer en
konference i efteråret 2015 om dette. Praksiskonsulent Victor Ladegourdie er tovholder på dette.
På arbejdsmarkedområdet er de lokale arbejdsmarkedsråd nedlagt, og oprettet 8 regionale
arbejdsmarkedsråd, 2 i Region Syd. 3 regionale sekretariater, heraf et i Odense. Brian har budt ind
og fået en af to FTF-pladser i Region Syddanmark. En ny indgangsvinkel til
arbejdsmarkedsområdet.
Der er valg til alle MED udvalg i regionen. Tegner til at vi bliver meget godt repræsenteret i
hovedudvalg og FMU´er på sygehuse, samt i de større kommuner.
Vedhæftet dagsordenen er Bej´s mødekalender for december måned, samt
uddybende skrivelse.

6. Nyt til hjemmesiden
Uddeling af den regionale Innovations- og Iværksætterpris, dato og foredragsholder til
generalforsamlingen, faktaboks om medlemsmøder og møder med politikere.
7. Punkter til kommende møder i 2014
Strategier og handlingsplaner for Danske Fysioterapeuter
8. Eventuelt
Lis: Det nære sundhedsvæsen, der er pres på rehabiliteringspladser i både Haderslev og
Aabenraa. Der er behov for mere fysioterapi, pladserne bliver overfyldt, der er behov for flere
pladser eller mere tilbageholdenhed fra sygehusene. Det sidste er ikke realistisk.
Helene: Via ældre puljen er ansat 7 fysioterapeuter i Odense som tidlig indsats dagen efter
udskrivelse.
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