Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark

Regionsbestyrelsesmøde mandag den 7.12.2015, kl. 9-17
Mødet afholdt v. Kokholm 3, mødelokale M 5, Bramdrupdam ved Kolding
Deltagere: Jasper Juhl Holm, Lau Rosborg, Belinda Toft, Rikke Kruse, Helle Bruun, Lis Jensen,
Kristian Birk, Thomas Bertelsen, Emil Carlsen, Brian Errebo-Jensen
Janus Pill Christensen, politisk konsulent ved Danske Fysioterapeuter, deltager i RB-mødet.
Afbud: Morten Topholm, Helene Benfeldt.

Referat
O. Valg af referent
Thomas blev valgt som referent
Kl. 9-11
Dagens gæst er Mikael Mølgaard, kommunikationschef i Danske Fysioterapeuter.
Mikael kommer med oplæg om to emner, og efterfølgende diskussion.
1) Pressestrategi og pressearbejde i Danske Fysioterapeuter
2) 100-års jubilæum 2018
Mikael har skrevet følgende om jubilæet: ”I forhold til regionsbestyrelserne er det vigtigste at få
diskuterer arena 1, det medlemsrettede, og arena 2, det folkelige og fornøjelige, der begge skal foregå
lokalt/regionalt og som i sagens natur ikke kan sættes i værk uden bestyrelsernes aktive medvirkning.
Derfor vil jeg meget gerne have input til de to dele på mødet. Så hvis du vil bede dem om særligt at gøre sig
tanker om de to arenaer, vil det være meget nyttigt. Sekretariatet kommer selvfølgelig til at få en vigtig
styrende og koordinerende rolle, ligesom der er er afsat 1.6 millioner kroner til de to arenaer, stå der skulle
være afsat de fornødne ressourcer. Men som sagt, målet med mødet 7. december er at få input, gode ideer
og kommentarer og forslag til, hvordan vi skal gribe opgaven an.”
Bilag er udsendt den 22.11.
Mikael Mølgaard havde et oplæg om Danske Fysioterapeuters 100 års jubilæum og om Danske
Fysioterapeuters pressestrategi:
100 års Jubilæet finder sted i juli 2018
Der tænkes at jubilæet finder sted i 6 arenaer:
1) Det medlemsrettede (f.eks. medlemsfest i hver region, stand-up show eller lign.)
2) Det folkelige og fornøjelige
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3) Det officielle og fornemme
4) Det politiske
5) Det videnskabelige (f.eks. på fagkongressen)
6) Det historiske (hvilke aftryk har fysioterapien sat gennem de sidste 100år)
Danske Fysioterapeuters pressestrategi og hvordan der arbejdes med synlighed og presseindsats:
DFys arbejder med presse og synlighed fordi det er en måde at få indflydelse og påvirke
samfundet. Ift. at vi er en forholdsvis lille faggruppe har vi mange sager i pressen og i
perioden 2012 -2014 er der kommet flere og flere sager, men trods dette er der fortsat plads
til forbedring.
Der er nogle udfordringer, idet DFys er en kompleks organisation hvor interesserne ikke altid
er de samme for medlemmerne fx ejere/ansatte, offentlige/private og
studerende/studieledere, der i konkrete sager kan have modsatrettede interesser.
I den efterfølgende debat i RB bl.a. følgende : Hvorfor er vi aldrig nævnt i ”Sundhed”?, Vi skal holde den
sobre tone og have en mening. Vi skal køre vores egen dagsorden. Vi må ikke blive selvfede. Det er vigtigt
at have et sammenligningsgrundlag (benchmark)
1. Godkendelse og underskrift af referat fra den 26.10.15.
Herunder opfølgning på punkter fra sidste møde.
Der har været indsigelser til referaterne. Disse indsigelser er skrevet ind i referatet, og
ændringerne i referatet er understreget.
Vi overvejer trafikanalyse på fysio.dk
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
3. Sager til beslutning
3.1 Mødeplan for 2016
20/1
13-17.30
1/3
13-17.30
27/4
13-17.30
Regionskonference i forbindelse med folkemødet 16-19/6
1/9
13-17.30
25/10
13-17.30
5/12
13-17.30
3.2 Medlemsmøder 2016, herunder
- Fagstafet i Billund Kommune 9/3 2016
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17 -20 ”nye træningsformer”
- Fagstafet i Fredericia Kommune, 6/4 2016
Smerteproblemtikker, også i en etnisk og tværkulturel kontekst
-

Regional fagfestival 2016
Oplæg fra planlægningsgruppen v. Lis, Rikke og Lau
Et emne kunne være: Hvornår er ”nok nok”?
Hvad er det der gør man afslutter en pt?
Høre de faglige selskaber
Et andet emne/tema: ”evidensfacisme”
Hvordan kan vi som faggruppe navigere i det??
- Skal der gøres en særlig indsats for at få de studerende
med?
Sættes på dagsorden igen til næste møde: dato, sted,
invitationer etc.

-

Dialogmøde for ansatte og lejere (afholdes den 9.2.2016 v.
Fredericia Idrætscenter)
Oplæg ved planlægningsgruppen Morten, Lau og Brian.
Dialogmødet er tænkt som en vidensindsamling og for at
få folk til at snakke sammen, og bl.a. reflektere over hvad
man vil med sit arbejdsliv.
De 4 emner:
1: Løn og ansættelsesforhold
2: Arbejdsmiljø og trivsel
3: Hvad er god ledelse
4: Karriere i praksis

I indbydelsen præciseres at det både er for medlemmer inden og uden
for sygesikringen
TR system?
Skal der laves et spørgeskema inden mødet?
3.3 Opfølgning på afholdte medlemsmøder
- 2.11, ”Etik i klemme”, i samarbejde med Etisk Råd, Danske Fys.
Ikke det store tilløbsstykke, men stor diskussionslyst og engagement
blandt de fremmødte.
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- 17.11, Årsmøde for praktiserende
God deltagelse. 5 opstillede til 2 pladser i SU.
- 24.11, Modernisering af overenskomst for praktiserende
God tilslutning. Mange temaer. Indput/ gode ideer til fremtidens
praksissektor. Se endvidere pkt. 4.2
-

30.11, Fagstafet i Odense Kommune, Hvordan motiverer vi borgere/
patienter v. professor Henning Langberg (arrangementet var
overtegnet. 175 deltagere og en lukket venteliste på 50.
Spørgsmålet er om vi skal gentage mødet i 2016?)
HL vil godt gentage mødet igen i foråret 2016 i Jylland (f.eks. i
Haderslev eller Vejen)
3.4 Strategiplan 2016 – opfølgning på tiltag på folkeskoleområdet
- Tilbagemelding vedr. evt. kontakt til de udvalgte kommuner:
Tønder: Helle og Lis. Har sat datoer i start 2016 og prøver at få en
aftale igennem.
Kolding: Belinda og Kristian tager kontakt
Esbjerg: Rikke og Brian (evt. Helle): Vil gerne holde møde, men vi
afventer resultat fra kommunalt analyse arbejde
Odense: Brian, Lau, Morten og evt. lokal TR. Afventer svar.
Assens: Brian og Morten: Afventer svar fra Assens på mail.
Vejle: Kristian og Thomas
Man kan også gå via embedsværket og finde skoleledere der kunne
være interesserede i at indgå i projekter. Folkeskoler såvel som
privatskoler.
Strategiplan på psykiatrien: Debat omkring at der er en oplevelse af, at
der mangler tilbud til hvordan den psykiatriske pt. håndteres, og at der
også er mange der mangler diagnose. Der mangler fysioterapeuter til at
lave genoptræningsplaner. Det er et fokusområde, og vi skal fortsat
gøre opmærksom på der er stor ulighed i sundhed.
3.5 Opfølgning på tilkendegivelser v. generalforsamlingen den 11.5.2015
- Lobbyarbejde og synlighed: oplæg ved Mikael Mølgård,
kommunikationschef v. Danske Fysioterapeuter
- Fagfestival: oplæg ved planlægningsgruppe
Planlægningsgruppen arbejder videre
- Kvalitetsudvikling: en del af Danske Fysioterapeuters strategi 2016
Udfordring er ressourcerne og rammerne på arbejdspladserne
-

Health for sale/ vækst på det private arbejdsmarked: en del af
Danske Fysioterapeuters strategi 2016
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Hvordan genereres nye jobs?
Kristian efterspørger en aktiv kampagne på området ovenfra.
Lau ser et problem i at klinikkerne kan have forskellig tilgang, idet der
kan være en interesse i ikke at dele den gode ide.
Brian foreslår temaeftermiddage/ fyraftensmøder hvor der kan komme
oplægsholder som kan facilitere, at der tænkes ud af boksen.
Jasper foreslår konkrete satsningsområder, hvor der centralt kan laves
eksempelvis pjecer o.l. der kan rekvireres, så hver enkelt klinik ikke skal
opfinde ”den dybe tallerken”.
Brian påpeger, at der skal tænkes i tiltag der er rettet mod de ordinære
medlemmer, såvel som tiltag der er rettet mod studerende medlemmer.

3.6 Budget 2016 (bilag)
Det foreslås, at følge samme budgetramme som i 2015. Hele
overskuddet for 2015 overføres til fagfestival 2016.
Budgettet hænger sammen, så vi kommer ud af 2016 med et lille
overskud på nogle få tusinde kroner.
Ingen bemærkninger
3.7 Ny dagsordensgruppe nedsættes forår 2016
Belinda og Kristian melder sig

3.8 Retningslinier for støtte til netværksarrangementer (bilag)
RB drøfter principper for evt. støtte
Kristian: kriterium er, at der er adgang for alle medlemmer i regionen
Jasper: at vi også kan facilitere adgang til lokaler
Lis: hvad er konsekvensen, hvis der kommer mange ansøgninger?
Lau: at vi prøver at se på interessen hos medlemmerne og støtter efter
det.
Rikke: pas på vi ikke kommer til lukke det for meget, men at vi kan lave
en individuel vurdering fra gang til gang
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Helle: kan man bruge faciliteterne ved professionshøjskolerne?
Brian: ikke kommercielt eller kursuslignende. Gerne opstart af faglige
netværk.
Hvad er budgetgrænsen og hvornår når vi den?
Enig i at det ikke må blive for bureaukratisk, men at vi kan være
pragmatiske ift. støtte.
Der udarbejdes et udkast til beslutning på næste møde
4. Sager til drøftelse
4.1 Møderunde med politikere og embedsmænd i region og kommuner
- Møde med Poul-Erik Svendsen den 10.11, formand for
Sundhedsudvalget i Region Syddanmark
Lau, Morten og Brian havde et møde med ham alene. Generelt et
godt møde hvor der blev drøftet regionale besparelser på
sygehusområdet, rygcentret og i psykiatrien. Og han blev sat lidt ind
i artroseområdet.
(Jasper fortæller at ledelsen på OUH holder fast i
besparelsesplanerne).
- Sag om vederlagsfri fysioterapi, Middelfart Kommune
Brian redegør og ser frem til dialog med parterne på området.
Belinda: vi skal prøve at bringe de gode historier ind. Vederlagsfri fysioterapi er mere end kun vedligeholdende træning, men i lige
så høj grad forebyggende.
Kommunerne skal se det som et godt tilbud til deres borgere
4.2 Oplæg om Enheden for kvalitet, praksisområdet. v. Lau
Udvikling af kvalitetsstandarter for praksissektoren
Implementering af nationale kliniske retningslinjer (vedr. diagnoserne:
CP, EH og MS)
Modernisering af den fysioterapeutiske praksissektor:
7 temaer (1. Specialiseret udredning på muskel/ledområdet, 2. GLAD,
3. Mere træning, mindre kniv, 4. tidlig håndtering af risiko for kroniske
sgd. KOL, hjerte/kar, diabetes, overvægt, stress psykisk sårbarhed, 5.
Incitament ift. måling og dataindsamling, 6. Systematisk dialog om VF
patienter, 7. Paradigmeskift i behandling og i OK).
Brian fortæller om rapport fra sundhedsstyrelsen: ”Sygdomsbyrden i
Danmark” som kan downloades fra deres hjemmeside
5. Sager til orientering
5.1 Orientering fra formanden
- Nyt fra HB
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Senest drøftet rapport ”Sammen om sundhed” Frede Olesen, fhv.
formand for Kræftens Bekæmpelse.
Drøftelse i HB om mobilisering og manipulationssagen
Fælles møde med Dansk selskab for fysioterapi ift. fremtidigt
samarbejde
Strategiplan på folkeskoleområdet
Karrierevejledning hos DSA
Øvrig orientering
Kristian: Møde om dialog/kontrol på det vederlagsfri område med
Vejle kommune den 10/12. Inviteret af Vejle kommune
Lau: Vi får ny hjemmeside (fysio.dk) efter planen pr. 1/2 2016
6. Nyt til hjemmesiden
Mødeplan 2016
Medlemstiltag i 2016, herunder regional fagfestival
Tiltag på folkeskoleområdet

7. Punkter til kommende møder, herunder evt. gæster
Nogen fra psykiatrien
Nogen ift. temaet til fagfestivalen
Uddannelsesrevision og ny studieordning og hvad der er på spil
8. Eventuelt
Kristian vil gerne have en diskussion om hvor (hvilke sektorer) forskellige opgaver
skal høre hjemme f.eks. GOP, GLAD og børn.
Brian: Hvor det tjener det befolkningen bedst.
Belinda: Vi skal tænke over hvilken kasket har vi på hvornår?
Lau: kan vi forvente at der er konsensus på alle emner?

X i kalenderen: Repræsentantskabsmøde 2016 finder sted den 4-5/11 2016 på
Hindsgavl Slot.
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