7.4.2015/ Pk/Bej

Danske Fysioterapeuter - Region Syddanmark
Referat: Regionsbestyrelsesmøde torsdag den 19.3.2015, kl. 13 -17.30
Mødet blev afholdt v. Kokholm 3, mødelokale M 4, Bramdrupdam ved Kolding
Kl. 16-17.30
Dagens gæst er Annette Lunde Stougaard, Chefkonsulent i region Syddanmark i afdeling for
Sundhedsområdet, Sundhedssamarbejde og Kvalitet. Annette deltager i mødet fra kl. 16-17.30.
Annette Stougaard er inviteret til en drøftelse af sundhedsaftalen 2015-2018. Hvad er
mulighederne og udfordringerne i den nye aftale? Hvordan vil man løfte det store fokus på
rehabilitering? Er det festtale eller reelt indhold?
Derudover en kort drøftelse af den nye bekendtgørelse om genoptræningsplaner. Hvordan
implementeres indholdet i bekendtgørelsen? Hvordan løftes opgaven ift. mennesker med
psykiatriske lidelser?
Janus Pill Christensen, politisk konsulent ved Danske Fysioterapeuter, deltager i hele RB-mødet.
Emil Furbo Carlsen, som er studerende ved. uddannelsen i Esbjerg har henvendt sig som
interesseret i at indtræde i regionsbestyrelsen. Han deltager derfor i mødet.

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, Brian
Errebo-Jensen
Afbud: Esther Skovhus

Dagsorden
O. Valg af referent
Peter er referent
Brian byder velkommen til de studerendes nye repræsentant i RB, Emil Furbo Carlsen og Janus
Piil Christensen fra Danske Fysioterapeuter.
Der holdes en kort præsentationsrunde
1. Godkendelse og underskrift af referat fra den 1.12.2014
Herunder opfølgning på punkter fra sidste møde.
Der har ikke været indsigelser til referatet.
Lis og BEJ deltog sammen med Tina Lambrecht ved reception i Aabenraa den 13.3 vedr.
overrækkelse af Innovations og Iværksætterprisen til Peter Maindal
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Der afholdes præsentation af klinisk retningslinie vedr. voksne med erhvervet hjerneskade i
Odense 16.4. Arrangementet er annonceret på fysio.dk.
Mortens indlæg vedr. implementering udsættes til senere på året.

2. Godkendelse af dagsorden
Under evt. vil Belinda have et indlæg vedr. møde med klinikejerne omkring evt. OK.
Dagsordenen godkendt.
3. Sager til beslutning
3.1 Generalforsamling. Opdatering v. Bej
- Valg. Der er 8 på valg. Alle genopstiller, bortset fra Esther Skovhus.
- Beretning. Form og indhold? Bemærkninger til udkastet?
- Hvis der ikke vælges en studerende ind i RB på generalforsamlingen,
skal de studerende så kunne vælge en observatør til RB
efterfølgende?
Dagsorden vedlagt.
Bortset fra Esther, genopstiller alle. Lau peger på de kliniske vejledere som en
interessant gruppe som RB medlem, vi skal tænke bredt.
Beretningen er på trapperne, kommer i WEB udgave, der vil blive uddelt trykte
eksemplarer til interessenter.
Afklaring vedr. studerende: Hvis der ikke vælges en studerende ind i RB, skal de
studerende tilbydes en observatørpost.
Der spørges til om der er kontakt uddannelserne imellem. Vedr. valg af studerende til
RB er der ingen formel koordinering mellem uddannelserne. Bej er i kontakt med
begge uddannelser og koordinerer, så RB-pladsen går på skift.
Skulle generalforsamlingen blive et tilløbsstykke, er der en plan B på plads, så der er
plads til alle.
Anni Jørgensen, formand for Dansk Socialrådgiverforening i Syddanmark er dirigent.
3.2 Folkemødet på Bornholm. Opdatering v. Bej
Regionskonferencen 2015 holdes i forbindelse med Folkemødet på Bornholm.
Der bestilt færgebilletter for 3 biler, med afgang fra Ystad tirsdag kl. 18.30 og retur
lørdag 14.30. Der arbejdes videre med logistikken mht. fælles middag torsdag og
fredag aften.
3.3 Danske Fysioterapeuters fagkongres den 5.-7. marts
- Evaluering og udbytte
Et flot arrangement med mange gode faglige indlæg. Det var nødvendigt med en
hård prioritering.
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Der var en god interaktion mellem medlemmerne - også socialt.
Der var måske for meget knæfokus, Morten ville gerne have mere fokus på
implementering af de forskellige tiltag.
Der var kontakt fra de faglige selskaber vedr. en kommende regional fagfestival.
Kan fagkongressen gøres mere åben for f.eks. patientgrupper ?
Er det muligt at holde kongressen hvert 2. år? Pt. er vurderingen i styregruppen, at
hvert 3 år er mere passende ift. til præsentation af ny viden.

3.4 Regnskab 2014 (bilag)
- Det foreløbige regnskab for 2014 er modtaget fra regnskabsafdelingen, og viser et overskud på 83.577 kr. Hele
beløbet overføres til 2015 til anvendelse generalforsamling, Folkemøde
på Bornholm og en evt. regional fagfestival el. lign. arrangement.
Regnskabet mgl. godkendelse fra revisionen, en formssag.
Vi holder budgettet fint, og der overføres 83.577 kr. til 2015 og 71.226 kr. fra 2013.
Morten spørger til om alle søger kompensation for tabt arbejdsfortjeneste? Bej
svarer, at stort set alle beder om refusion.
Lis roser studentermedarbejder Rikke Eriksen for hendes kommunikationsindsats i
forbindelse med fagfestivalen. Budgettet til begge vores studentermedarbejdere
fortsætter.

3.5 Det kommende strategiarbejde i Danske Fysioterapeuter (se bilag fra
strategimøde mellem regionsformændene, formanden og sekretariatet den
23.2).
Oplæg ved. politisk konsulent Janus Pill Christensen. Janus deltager fremover i RBmøderne i alle fem regioner. Dette for at styrke samarbejdet og koordinationen
mellem sekretariatet, RB og HB.
Janus Piil Christensen præsenterede Danske Fysioterapeuters strategiplan 2016
med fokus på rehabilitering på ældreområdet, muskel- og ledsygdomme, flere
fysioterapeuter på børneområdet, fysioterapeuter i lægepraksis og nye jobs i
kølvandet på beskæftigelsesreformerne.

4. Sager til drøftelse
4.1 Møderunde med politikere og embedsmænd i region og kommuner
Bej og Helene har møde den 17.4 med rådmand i Odense Per Berga Rasmussen.
Det arbejdes på møder i Haderslev og Aabenraa.
I Esbjerg Kommune er der igangsat et analysearbejde vedr. kommunale tilbud til børn
med vidtgående handicaps i stedet for tilbud som vederlagsfri fysioterapi. Arbejdet er
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igangsat i forlængelse af et møde Bej havde med Diana Mose Olsen, formand for
Børn & Familieudvalget.
4.2 Indledende drøftelse af emner til medlemsmøder i efteråret, herunder en
evt. fagfestival.
Medlemsmøder: Fagstafetten kører, næste møder i Kolding, Odense og Billund.
Møde den 16.4 i fællesskab med Ergoterapeutforeningen. Emne: Præsentation af
klinisk retningslinie til voksne med erhvervet hjerneskade. Mødet holdes v.
Fysioterapeutuddannelsen i Odense.
Økonomien er på plads ift. en regional fagfestival. RB vurderer, at det er mest
realistisk at afholde en fagfestival i foråret 2016. Både af hensyn til en
planlægningsfase, og af hensyn til mange medlemmer som lige har været til
fagkongres i foråret 2015.
Det årlige møde i sundhedskartellet i region Syddanmark afholdes ikke den 23.9,
men først senere på året.
5. Sager til orientering
5.1 Orientering fra formanden, herunder:
- Møder ved uddannelsesudvalgene i Odense og Esbjerg
- Deltagelse i netværksmøde for fysioterapeuter i psykiatrien
- Ok 15
Vedhæftet dagsordenen er Bej´s mødekalender for marts måned.
6. Nyt til hjemmesiden
- Besøg af Annette Lunde Stougaard med præsentation af sundhedsaftalen 2015-2018. Hvad er
mulighederne og udfordringerne i den nye aftale? Hvordan vil man løfte det store fokus på
rehabilitering? Er det festtale eller reelt indhold?
Derudover en kort drøftelse af den nye bekendtgørelse om genoptræningsplaner. Hvordan
implementeres indholdet i bekendtgørelsen? Hvordan løftes opgaven ift.mennesker med psykiske
lidelser?
- Oplæg ved. politisk konsulent Janus Pill Christensen. Janus deltager fremover i RB-møderne i
alle fem regioner. Dette for at styrke samarbejdet og koordinationen mellem sekretariatet, RB og
HB
- Møder med politikere og embedsfolk
- medlemsmøder
- Ledighed og optag (se tal fra DSA)
7. Punkter til kommende møder i 2015
Jasper; Utilsigtede hændelser.
Morten: Beskæftigelsessituationen - når tallene er klar fra Danske Fysioterapeuter.
Lau: brainstorm om mobilitet indenfor fysioterapi, sektorskift.

8. Eventuelt
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Belinda: hvordan får vi en dialog med klinikejerne vedr. en overenskomst? Belinda, Lau og Bej
mødes og drøfter dette emne, som senere præsenteres i RB.
Næste RB-møde afholdes den 11.5, kl. 15-16.30 inden generalforsamlingen.
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