Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark

1.07.2014/ LJ/Bej

Referat

Regionsbestyrelsesmøde, onsdag den 11.6.14, kl. 13-17.30
Mødet blev afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale K 3, 6000 Kolding.
Deltagere: Rikke Kruse, Helle Bruun, Belinda Toft, Esther Skovhus (indtil kl. 15), Jasper Juhl
Holm, Lis Jensen, Peter Kromann, Helene Benfeldt, Lau Rosborg, Brian Errebo-Jensen
Afbud: Thomas Bertelsen, Morten Topholm, Tobias Kaarsbo Madsen
Dagens gæst var Jette Frederiksen, direktør i Danske Fysioterapeuter. Jette deltog fra kl. 13 - ca.
15. Jette indledte med et oplæg om ”rigets tilstand”. Udfordringer og strategier i Danske
Fysioterapeuter. Desuden processen henimod repræsentantskabsmødet i november måned.
Herefter diskussion.

Dagsorden
O. Valg af referent
Lis er referent.
Opfølgning på mødet med Jette Frederiksen.
Enighed om at det var et meget informativt og udbytterigt møde både ift. RB-arbejdet og det
kommende repræsentantskabsmøde.
Generelt stor tilfredshed med at få et godt overblik over foreningens arbejde og virke.
(se vedhæftede bilag fra mødet med Jette Frederiksen)

1. Godkendelse og underskrift af referat fra den 22.4.2014
Herunder opfølgning på punkter fra sidste møde.
Der har ikke været indsigelser til referatet.
Fra Danske Fysioterapeuters sekretariat overvejer man at tilbyde et møde i hver region i sept.-okt.
måned, hvor man diskuterer forsikringsselskabernes rolle i sundhedsvæsenet. Emnet er på
dagsordenen ved det kommende regionsformandsmøde den 25.6.14.
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Opfølgning på mødet for psykiatrien d. 19.05.14:
Oplæg ved ledende fysioterapeut v. psykiatrien i Middelfart Lone Katballe - problemstillinger fra
psykiatrien og om undersøgelsesmetoder af patienterne.
Der var god tilslutning til mødet, og Bej har lovet, at der kommer et opfølgende møde i efteråret, for
at der er grobund for netværket.
Mødet med de faglige selskaber d. 28/4 (referat vedlagt).
Vi diskuterer vores holdning til økonomien Vi vil holde fast i at de faglige selskabers oplægsholdere får Danske Fysioterapeuters anbefalede
tarif, og at indtægten fra deltagerne er dækkende for fortæring.
Det overordnede emne for festivallen diskuteres:
Fra akut til kronisk
Rehabilitering
Explain pain : neurofysiologi
Ellers ingen bemærkninger til referatet.

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
3. Sager til beslutning
3.1 Repræsentantskabsvalg 2014 og repræsentantskabsmøde 2014
- Valg til repræsentantskabet (kort status)
- RB-møde den 18.9; seniorkonsulent Ann Sofie Orth deltager i mødet fra kl. 15 og vil
bl.a. gennemgå forslag til vedtægtsændringer. Fra kl. 17-19 vil der være mulighed for
at holde et åbent RB-møde for alle medlemmer. Her kan der blive fokus på mere
populære emner fx sundhedspolitik, akademisering versus håndværk og fremtidens
praksisområde (ydernummersystemet).
Bej kommer med et oplæg om ”køreplanen” frem mod repræsentantskabsmødet fx
hvilke forslag er i støbeskeen, valg til HB, budget etc.
Alle kandidater har nu fået profilerne ind, og der har været lidt problemer med at få lavet sin
kandidatprofil, men valget kører
RB-mødet den 18.9:
Ann-Sofie Orth vil gerne deltage for at diskutere og gennemgå vedtægtsændringerne. Samtidig vel
der være mulighed for samme dag, at holde et åbent RB-møde
Der plejer ikke at komme ret mange medlemmer når man vælger at lave et åbent møde. Vi vil
sende invitationer ud til repræsentanter fra de faglige selskaber og fra fraktioner, samt
tillidsrepræsentanter. Forhåbentlig kan det få flere ind til diskussion af sundhedspolitik,
akademisering, fremtidens praksisområde osv.
I august/ september måned vil der blive afholdt et møde i Vestdanmark og et i Østdanmark, hvor
der vil blive diskuteret praksisområdet og de problemstillinger der hersker her ydernummerproblematikken og praksisplaner etc.
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Alle medlemmer kan deltage som gæst ved repræsentantskabsmødet.
Det blev besluttet, at de bestyrelsesmedlemmer som ikke bliver valgt ind til repræsentantskabet
kan få betalt tabt arbejdsfortjeneste, evt. transportudgifter og ophold, og derved overvære mødet.
3.2 DHL-stafetten
Videre planlægning af regionsbestyrelsens tilbud til
medlemmerne om at kunne løbe DHL-stafet i Odense den 13.8 eller
Esbjergstafetten den 19.8.
Pt. er der 18 tilmeldte til DHL i Odense og en enkelt i Esbjerg
(tilmeldingsliste vedhæftet).

Diskuteret.
Danske Fysioterapeuter vil deltage i begge løb. Ca. 5 hold i Odense og 4 hold i Esbjerg.
Vi håber at kunne starte en social tradition.

3.3 Budgetopfølgning for perioden 1.1.2014-31.03.14 (bilag)
Vi holder budgettet på alle poster .
Posterne til medlemsaktiviteter er stigende, hvilket giver et billede af at der er godt
gang i aktiviteterne i vores region. Dette bifaldes af regionsbestyrelsen.
3.4 Afholdte og kommende medlemsmøder
- Planlægning af efterårets medlemsmøder
Foråret sidste fagstafet er den 17.6 i Sønderborg.
Emnet er: ”Kostens betydning ved fysisk aktivitet”. Der er ca. 30 tilmeldinger, men
mange har fravalgt at deltage pga. beliggenhed.
Vi taler om at lave et parallelt møde i efteråret et andet sted i regionen
Forslag til kommende medlemsmøder :
- Johnsoninstituttet : Institut for klinisk biomekanik har henvendt sig med forslag om
en aften / temamøde.
- Fagstafetten foreslås at foregå v. SVS til efteråret (efterfølgende bekræftet af Rikke
Kruse)
- Forsikringsselskabers rolle
-Minifagfestival i oktober måned

4. Sager til drøftelse
4.1 Møderunde med politikere og embedsmænd i region og kommuner
- Den 4.6 holder Bej møde med formand for sundhedsudvalget i

3

Faaborg-Midtfyn Kommune, Mads Holdgaard. Mødet holdes sammen
med Ergoterapeutforeningens regionsformand
- Den 23.6 holder Bej møde med formand for sundhedsudvalget i
Vejen Kommune, Jørgen Thøgersen. Hvem kan deltage fra
regionsbestyrelsen?
Den 04-06 afholdtes møde i Faaborg/Midtfyn Kommune sammen med
Regionsformanden for ergoterapeutforeningen.
Der blev drøftet kommunens holdning til børneområdet og sundhedspolitik i øvrigt.
Det var et godt møde, hvor der var et godt samspil med ergoterapeuterne.
De 23-06 er der møde i Vejen Kommune med formanden for sundhedsudvalget
Jørgen Thøgersen.
Belinda og Brian deltager i dette møde.
D. 29.04 møde med sundhedsudvalgsformand Henning Ravn, Esbjerg Kommune og
sundhedsdirektør Arne Nikolajsen.
Rikke og Brian deltog i dette møde som kredsede om hverdagsrehabilitering og
sundhedsteknologi.
Der er en stående invitation fra sundhedsudvalgsformanden i Haderslev kommune,
som gerne vil mødes med os. Der arbejdes på at mødes med ham hurtigst muligt.
Brian efterlyser gode navne til politikere som kan deltage på vores seminar i efteråret:
Helle Bruun foreslår Diana Mose Olsen (SF), Esbjerg Kommune. Mest ift.
psykiatriområdet.
Evt. Sønderjysk politiker

5. Sager til orientering
5.1 Orientering fra formanden, herunder:
- Nyt fra hovedbestyrelsen
Vedhæftet dagsordenen er Bej´s mødekalender for maj og juni måned. Desuden et lille
notat om aktiviteter og møder.
Øvrig orientering
-

Orientering fra deltagelse i møder/ konferencer

Folkemøde på Bornholm fra 12.06 til 15.06.
Det er et spændende forum, hvor en del politikere og embedsmænd fra Danske Fysioterapeuter
deltager. Regionsbestyrelsen fra region Hovedstaden deltog også.
Politikere og interesseorganisationer mødes og debatterer på kryds og tværs om relevante emner.
Det årlige, regionale sundhedskartelmøde:
OK-15, hvor der diskuteres med de andre organisationer, hvad man kan få ud af
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overenskomstforhandlingerne denne gang.
Janne Gleerup fra RUC holdt et interessant oplæg om kønsforskelligheder og
uddannelsesforskelle i kvindefagene. Løn og vilkårsforskelle.
Fra RB deltog Rikke, Helle, Helene og Bej.
Hovedbestyrelsen skal tage stilling til en evt. kommende fusion ml. FTF og LO. Formand for FTF
Bente Sorgenfrey holder oplæg ved HB-møde den 24.6 om problematikkerne, og fordele og
ulemper ved en sådan fusion
Overenskomstforhandlingerne på praksisområdet har kørt lidt frem og tilbage.
RLTN (Danske Regioner) og KL vil fastholde en øverste stram økonomisk ramme selvom
patienttilgangen stiger. De vil fastholde, at rammen ikke øges ved fremtidige
overenskomstforhandlinger.
De krav gjorde bl.a., at forhandlingerne brød sammen. Der er nu gang i forhandlingerne igen, og
man har forhåbninger om at forhandlingerne afsluttes inden sommerferien.
Helene refererer fra et møde hun var til med KL, FTF og DSA, hvor der blev talt om innovative
tanker om deltid til fuldtidsstillinger.
Det var godt arrangeret.
Tillidsreformmøde den 12.5 i Kolding:
Margrethe Vestager talte om at der ikke skulle være så meget kontrol, og om at bruge tillid i stedet
for, samt være mere innovative.
Det virker lidt modsat i forhold til det som vi i virkeligheden gør. Der manglede lidt indhold.
Praksisplanen : Lau orienterer.
Sidder som SU-medlem med i udarbejdelsen af praksisplanen i Region Syddanmark. Arbejdet
trækker ud, og der skal være et udkast færdigt til den visionære del inden sommerferien.
6. Nyt til hjemmesiden/ Facebook
- Åbent regionsbestyrelsesmøde d. 18.09
- Medlemsmøder til efteråret
- Medlems- fagarrangement/ fagfestival
- Politikermøder
7. Punker til kommende møder i 2014
- Repræsentantskabsmøde
- Fagfestival
- DHL og Esbjergstafetten. Evaluering
- Seminar den 6.-7.11: Helle og Morten er med i planlægningsgruppen.
- Jasper: Takststyring på klinikkerne og DRG-takststyring.Takststyring der ofte styrer faglig kvalitet
8. Evt.
”Verdens mindste ide´” - Helene fortæller om Jan Rindal Roed har fået en pris for en opfindelse
som er meget brugbar i daglig pleje :-)
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Helle Bruun fortæller om et tilfælde i Esbjerg, hvor man oplevede at der ikke var nogen der kunne
anvise nogle ledige fysioterapeuter til et job, som man akut ville have besat.
Det samme skete i Odense (Bej), hvor jobcenteret ikke kunne anvise nogle ledige til et job som
man ønskede besat med det samme. Samtidig er der adskillige ledige i job med løntilskud, som
der ikke var nogle anvisninger til.

Næste møde torsdag den18.09, kl 13-17 på Kokholm 3. I forlængelse af dette møde holdes et
åbent RB-møde om repræsentantskabsmøde 2014.
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Kort notat vedr. Jette Frederiksens oplæg ved RB-møde den 11.6.14
Jette Frederiksen, direktør i Danske Fysioterapeuter var inviteret til at give oplæg om
"rigets tilstand" . Udfordringer og strategier i Danske Fysioterapeuter. Desuden
processen henimod repræsentantskabsmødet i november. Herefter diskussion.
Præsentation af Huset på Holmbladsgade (det nye sekretariat)
- 13.726 medlemmer (inkl. studerende medlemmer)
- organisationsprocent på 83,3 (pct. andelen i det offentlige er over 90)
- antal årsværk i sekretariatet er 48,75.
Primær opgave: telefonisk rådgivning af medlemmer.
Det er her man vil kunne opfange tendenser til hvad der sker i fysioterapeuternes
hverdag.
Stor TR-rådgivning.
- Politisk interessevaretagelse, fx
Ann-Sofie: politisk rådgivning og sparring til foreningens politikere
Rene´ Andreassen: forsknings og uddannelsespolitisk rådgiver.
Tina Lambrecht : sundhedspolitisk
Overenskomstforhandlinger på det kommunale, regionale og offentlige område.
Praksisoverenskomster.
Rådgivning til selvstændige - klinikejere og selvstændige på lejekontrakt.
Rådgivning om iværksætteri og virksomhedsdrift, forretningsplan og markedsføring.
Aftaler for selvstændige og privatansatte fysioterapeuter, herunder aftaler med
forsikringsselskaber.
Faglig udvikling : Danske fysioterapeuters fond for forskning og udvikling.
Kursusvirksomhed :
- Udvikling af fysioterapifaglige kurser
- Administration af foreningens kurser
Medlemsregistrering og rådgivning af foreningens medlemmer.
Fagbladet :
Redaktion på fagbladet Fysioterapeuten
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- Presse og web.
Pressearbejde. Læserbreve, kontakt til pressen, sparring til foreningens politikere.
Udvikling og vedligeholdelse af foreningens digitale platforme.
Analyse og statistik
Afrapportering på økonomi- og medlemsområdet, ad hoc analyser.

Danske Fysioterapeuters værdier
Dokumentation :
Danske fysioterapeuter arbejder for at dokumentere professionens faglighed og
udvikling.
Indflydelse:
Danske fysioterapeuter søger mest mulig indflydelse
Igangsætning:
Danske Fysioterapeuter iværksætter, ser og skaber muligheder.
Samarbejde:
Danske Fysioterapeuter samarbejder for at skabe resultater
Sammenhæng:
Danske fysioterapeuter ser og skaber sammenhæng i indsatsen

Danske Fysioterapeuters overordnede strategi (pt.):
2 overordnede områder:
- rekruttering og fastholdelse
- jobskabelse på det private arbejdsmarked.
Erhvervsindsats
Faglig kvalitet i fysioterapi
Service og kvalitet
Dette sker med kommunikation og synlighed ved at gøre det tydeligt for
medlemmerne, hvilken rådgivning, service og tilbud foreningen har til dem.
Mange af de rådgivningsposter der er i Danske Fysioterapeuter er opstået på
baggrund af MSI-rapporten, som viste en tydelig utilfredshed med foreningen, som
rådgivningsforum og kursusudbyder. Dette medførte en stor organisationsændring og
strategiplan.
Repræsentantskab
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Større sager på repræsentantskabsmødet
- Nye love ( gennemskrivning og forenkling af lovene)
- Ny uddannelsespolitik
- Forslag om ny struktur for fondene : Enhedskontingent
- Medlemsforslag.....
Jette anbefaler at vi i bestyrelsen bruger god tid på at få diskuteret de forskellige
lovforslagsændringer og politikker, så diskussionen bliver nuanceret og afdækket
med holdninger hjemmefra.
Repræsentantskabet :
1. Juli repræsentantskabet tiltræder
1. sep. Frist for indsendelse af forslag
Bearbejdning af forslag
Medio oktober: udsendelse af dagsorden
14-15. nov.: repræsentantskabsmøde.
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