Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark
18.5.2015, HB/Bej

Regionsbestyrelsesmøde afholdt den 11. maj 2015
Referat

Deltagere: Morten Topholm, Jasper Juhl Holm, Peter Kromann, Helene Benfeldt, Lau Rosborg, Belinda Toft,
Rikke Kruse, Helle Bruun, Lis Jensen, Thomas Bertelsen, Emil Furbo Carlsen, Esther Skovhus, Brian
Errebo-Jensen
O. Valg af referent
Helle er referent
1. Godkendelse og underskrift af referat fra den 19.3.2015
Herunder opfølgning på punkter fra sidste møde.
Der har været en enkelt indsigelse til referatet fra Rikke Kruse. Der er indarbejdet en ny
formulering i referatet under pkt. 4.2 (med understregning). Denne formulering blev godkendt
af bestyrelsen.
Opfølgning – medlemshenvendelse vedr. etablering af netværk for fysioterapeuter som
arbejder med hverdagsrehabilitering. Bej har kvitteret positivt ift. til støtte.
Medlemsmøde afholdt den 16.4 om kliniske retningslinier ift. hjerneskadeområdet forløb fint.
Der deltog ca. 65 fysioterapeuter og 35 ergoterapeuter.
Obs nyt budget idet der har været oplyst et forkert beløb fra regnskabsafdelingens side. Dvs.
Der kan overføres et større beløb en budgetteret. Der over derfor 200.000 kr. fra 2014 til
2015.
Opfølgning ift. møde med politikere Haderslev Kommune ( Lis Jensen). Lis og Bej har lavet
aftale om at mødes med sundhedsudvalget i kommunen. Det bliver den 1.10.2015.
2. Godkendelse af dagsorden. Godkendes med følgende to punkter under eventuelt:
Morten – orientere om opstartsmøde for dannelse af fraktion for funktionæransatte ved klinikker for
fysioterapi.
Jasper – orientering fra OUH
3. Sager til beslutning
3.1 Generalforsamling. Opdatering v. Bej
- Gennemgang af mundtlig beretning
- Fordeling af forskellige opgaver
- Stemmetællere
3.2 Folkemødet på Bornholm. Opdatering v. Bej
- Lidt praktisk information. Hvem har mulighed for at køre:
Lis, Lau, Brian eller Thomas. Brian melder ud pr. mail hvem som endelig kører
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Emil undersøger om mulighed for deltagelse.

4. Sager til orientering
5.1 Orientering fra formanden, herunder:
- Netværk for fysioterapeuter der arbejder med hverdagsrehabilitering, støttes
økonomisk og praktisk fx ift. annoncering.
- Referencegruppe om hverdagsrehabilitering i Odense Kommune - Anne Torp.
Hvorledes bibeholdes monofagligheden ift. at arbejde tværfagligt. BEJ er medlem af
referencegruppen.
- Projekt om rehabilitering på ældreområdet med Sille Frydendal, sundhedspolitisk
konsulent v. Danske Fysioterapeuter som projektleder. Nedsat styregruppe – BEJ og
Helene Benfeldt deltager. Baggrunden er udbredning af det rehabiliterende paradigme
i kommunerne, senest i aftalen om Fremtidens hjemmehjælp, samt at nogle
kommuner vælger at omorganisere forvaltninger målrettet rehabilitering.
- Indtryk fra verdenskongressen i Singapore – tages under beretning.
- BEJ orienterer omkring at der er udarbejdet nyhedsbrev til de praktiserende. Dette er
også blevet bemærket af andre udenfor regionenen som et godt initiativ.
Besparelser i regionen. SVS indfører 12 timers vagter – berører også rehab.
afdelingen..
Rammestyring på OUH – orientering fra Jasper.

5. Eventuelt
Morten orienterer omkring et møde. Der har været afholdt et opstartsmøde for funktionæransatte på
klinikkerne. Italesætte krav til klinik ejerne. Hver region tilstræber at afholde møder for funktionærer med
baggrund i et ønske om at stifte fraktion for funktionæransatte. Baggrunden for mødet – to ansatte fra
klinikken i Vejle havde spurgt om regionsbestyrelsen kunne støtte op ift. at holde et opstartsmøde. Der
arrangeres evt. et opfølgningsmøde.
Rammestyring på OUH – orientering fra Jasper.

Punkter til kommende møder.
- Erfaringsudveksling ift. at have kandidater som kollegaer - funktioner/ erfaringer. Ideer
til arbejdsområder. Fordele ift. at have kandidaters kompetencer på arbejdspladsen.
- Utilsigtede hændelser. Kan dette værktøj bruges ift. at dokumentere ift. at der
mangles arbejdskraft?
- Ledighedsproblematik og optag ved grunduddannelserne.
Tak til Ester for den store og mangeårige indsats i regionsbestyrelsen. Ester har valgt ikke at genopstille.

Næste RB-møde afholdes den 1.9.2015, kl. 13-17.30 v. Kokholm i Kolding.
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