Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark
6.11.2015/ MT/Bej

Referat fra regionsbestyrelsesmøde tirsdag den 26.10.2015, kl. 9.00-17.00
Mødet afholdt v. Kokholm 3, mødelokale M 4, Bramdrupdam ved Kolding
Deltagere: Morten Topholm, Jasper Juhl Holm, Helene Benfeldt, Lau Rosborg, Rikke Kruse, Helle
Bruun, Lis Jensen, Kristian Birk, Brian Errebo-Jensen
Peter Kromann deltog som suppleant.
Janus Pill Christensen, politisk konsulent ved Danske Fysioterapeuter, deltog i RB-mødet.
Afbud: Thomas Bertelsen, Emil Carlsen og Belinda Toft

Dagsorden
O. Valg af referent
Morten Topholm blev valgt.

1. Godkendelse og underskrift af referat fra den 11.5.2015 og den 1.9.2015
Herunder opfølgning på punkter fra sidste møde.
Der har ikke været indsigelser til referaterne.
Referaterne er godkendt
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
3. Sager til beslutning
3.1 Forretningsorden for RB
Forretningsordenen blev gennemgået v. RB-mødet den 1.9.15, og der
blev besluttet enkelte rettelser. Forretningsordenen skal formelt
godkendes på mødet (bilag).
Indstilling: at forretningsordenen godkendes

Forretningsorden for Regionsbestyrelsen godkendt.
3.2 Opfølgning på input og tilkendegivelser v. generalforsamlingen den
11.5.2015
Indstilling: at bestyrelsen drøfter og beslutter evt. initiativer
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Vi lovede ikke noget på GF, men tilkendegav at vi ville tage tingene med retur og
debattere, hvad vi evt. vil prioritere og arbejde for at gennemføre.
En præcisering: Kasper Ussing nævnte i sit indlæg også, at der var problemer med at
skaffe finansiering til forskningsprojekter.
Indledende diskussion:
Der blev stillet spørgsmål til referat fra RB-møderne:
Referaterne er efter godkendelse offentlige via fysio.dk. De skal ses som internt
arbejdsredskab – vi kommunikerer primært til medlemmerne via nyhedsmails og
hjemmesiden.
Der var en dialog vedr. kvalitetssikring i en svær tid med økonomiske prioriteringer.
Rikke nævnte, at hendes oplevelse er at fysioterapeuter ikke vil involverer sig meget i
forskning og implementeringsprojekter.
Jasper mente, at mange ikke har kompetencer til forskning, men sagtens kan arbejde
med de kliniske dilemmaer. Kliniske dilemmaer skal ud i lokalt regi.
Morten og Kristian nævnte, at det måske ikke nødvendigvis er en økonomisk
problemstilling.
Helene fortalte, at Odense Kommune er meget interesseret i effekt, og man her har
mange lag i prioritering. Der er udfordringer med implementering.
Hvilke barrierer er der for at få implementeret forskning i praksis?
Brian var til personalemøde på Vejle Sygehus den 25.9. Medlemmerne fortalte om
travlhed, manglende kompetenceudviklingsmidler og en bekymring for om
sygehusvejen er en farbar vej som karrierevej.
Der var fire emner, som medlemmerne gjorde opmærksom på under
beretningsdiskussionen:





Kvalitetsudvikling
Lobby arbejde
Health for sale
Fagfestival

Kvalitetsudvikling og implementering
Vi skal sætte ressourcer af til at skabe vores rolle i sundhedsvæsenet og rollen med
kvalitetssikring.
Lobbyarbejde og synlighed
Kasper Ussing ønskede på generalforsamlingen mere lobbyarbejde og synlighed fra
Danske Fysioterapeuter.
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Lau nævnte, at der på HB blev taget op at man som forening skal bevare fokus på
synlighed, og man ind imellem skal være mere skarp.
Helle spørger om det er en opgave der ligger centralt eller regionalt?
Brian påpeger, at det er vigtigt at være synlig, når nogen kommenterer eller kritiserer
fysioterapi eller fysioterapeuters arbejde også i den regionale/ lokale kontekst.
Lau ønsker, at vi skal arbejde for at medlemmer skal kunne få journalistisk hjælp til
”den gode historie.
Synlighed i mediebilledet, Kristian efterlyser at vi skal være lige så synlige som fx
kiropraktorerne.
Brian fortalte, at der er aftalt et møde med Poul-Erik Svendsen, som er formand for
sundhedsudvalget i regionsrådet. Her kan vi drøfte faglige problemer fx midler til
kompetenceudvikling, kvalitetsudvikling og forskning, mindre kniv-mere træning og
besparelser på det regionale område.
Health for Sale/ vækst på det private arbejdsmarked
Kristian rejste emnet på generalforsamlingen, dvs. klæder vi medlemmerne nok på til
dette emne?
Hvor er grænsen til traditionel fysioterapi?
Hvordan kommer man i gang med dette arbejde, der er med at opdyrke disse
ydelser?
Helene rejste om det er en opgave for grunduddannelserne eller andre steder
ligesom ex. McKenzie kurser. Helene vil være bekymret, hvis en 3 ½ årig uddannelse
også skal rumme meget fokus på markedet.
Helle synes det er vigtigt at ridse op, om det er en del af den faglige
kernekompetence, eller om det er uden for området.
Jasper synes også det er vigtigt at man lader uddannelsesstederne tage sig af
uddannelse. Det kan være emner der kan svække fagets autorittet, ved at man
brander et problem og kobler det til faget. Det er dilemmaet.
Brian fortæller, at Danske Fysioterapeuters Etiske udvalg for 3 år siden havde en
temadrøftelse (vedhæftes), om hvordan fysioterapeuter bør agere på dette nye store
private sundhedsmarked.

Lau stillede spørgsmålet om, hvad er kernen i fysioterapi og er den ikke urokkelig?
Implementerer underviserne det uddannelsesudvalget anbefaler uddannelsen?
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Morten påpeger, at det er vigtigt at komme i gang med klinikudvikling på landsplan i
regi af Danske Fysioterapeuter.
Jasper påpegede, at dilemmaet stadig er, at der skal være en behandlingseffekt for
de sundhedsydelser, vi udvider markedet med.
Brian mener, at fysioterapeuter må reflektere over, hvornår man fagligt kan stå inde
for en behandling, og hvornår man ikke kan.
Ved problemstillinger om faglige, evidensmæssige problemer bør man tage dialogen
kollegialt.
Fagfestival
Behandles under pkt. 3.4

3.3 Opfølgning på afholdte medlemsmøder
- 9.9, Netværksmøde om hverdagsrehabilitering
- 23.9, Fagstafet i Kolding Kommune. Emne: Seksualitet og
Kroniske lidelser
- 30.9, Dialogmøde for klinikejere og arbejdsgivere
Kommende medlemsmøder
- 2.11, ”Etik i klemme”, i samarbejde med Etisk Råd, Danske Fys.
- 30.11, Fagstafet i Odense Kommune, Hvordan motiverer vi borgere/
patienter v. Professor Henning Langberg
- To fagstafetter er under planlægning i Billund Kommune og
Fredericia Kommune
- RB har tilkendegivet at der vil blive afholdt et dialogmøde for ansatte
og lejere (a lá mødet den 30.9 for klinikejere/ arbejdsgivere)
Dialogmødet den 30.9
Lau, Belinda, Brian og Kristian var med. Lau fortalte, at der var 50 fremmødte, mange
med indlejere, men også mange større klinikkere med ansatte.
Der var en ejer fra Esbjerg som havde et oplæg om skift fra lejere til ansatte: Der var
20 fysioterapeuter som var gået fra lejerstatus til kontraktansættelse. DFys havde
juristhjælp indover. Stor del af mødet var omkring ledelse og ledelsesretten. Skal
man have udvikling på klinikkerne, skal man have en synlig ledelse, og for at kunne
det skal man have tid til ledelse.
Brian synes, det var et konstruktivt møde. Der blev bidraget og folk fik med hjem, at man gerne
ville høre på det som blev sagt.
Stor ros til ordningen med Tandlægeforeningen.
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RB har tidligere givet tilsagn om et møde vedr. lejere/ansatte. Lau, Morten og Brian i
planlægningsgruppe.
Lau foreslog et oplæg om løn og ansættelsevilkår, samt rammer for klinikdrift. Hvordan står man
som ansatte og lejere, hvilke ønsker har man til jobsituation og vilkår – vidensindsamling.

3.4 Regional fagfestival 2016
Vi har signaleret over for medlemmerne, at vi vil holde en regional fagfestival 2016.
Rikke foreslår et tema, hvor de faglige selskaber igen er involveret.
Brainstorm:
Kvalitet i klinisk praksis
Iværksætteri
Hvad er kernepraksis?
Implementering
The knowing-doing gap
Hvor meget forskning skal der til?
Hvilke opgaver hører til hvor?
Forebyggelse – hvordan vil man forebyggelsen?
Børn
Afholdelsestidspunkt – om eftermiddagen på en hverdag som sidst. Omkring
september/oktober.
Hvis det bliver ledelsesorienteret, skal man se at det kan være ledelsesorienteret.

Hvornår er ”nok, nok”? – hvornår har man nok at handle på:
- Hvornår bliver det for alternativt?
Hvad gør det til en sællert?
Lau foreslår, at fokusere på et politisk, et fagligt og et organisatorisk spor.
Brian – vi skal stræbe efter tyngde og en sællert.
Nedsættelse af planlægningsgruppe
Rikke, Lau, Lis.
Jasper vedr. (organisatorisk/ledelsesmæssigt). Brian deltager mhp. koordinering.
Rikke Eriksen, stud medarbejder, involveres.
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3.5 Strategiplan 2016 – især med fokus på fysioterapeuter i folkeskolen
Kl. 11-12: Janus Pill Christensen: Politisk interessevaretagelse på børneområdet
Brian har skrevet ud til samtlige 22 kommunale børn/ungeudvalg i Regionen.
Der er en del politikkere, som har kvitteret på henvendelsen og meddelt, at det er et
spændende tiltag. Ofte med tilføjelse om, at kommunerne har vanskelige økonomiske
udfordringer.
Brian og Lis har været til et interessant møde med sundhedsudvalget i Haderslev
Kommune. Udvalget var meget interesserede i forebyggelse og fx tidlige indsatser
overfor børn.
Janus fremlægger, at man efter aftale med Brian vil forsøge at komme ud til de store
kommuner: Odense, Esbjerg, Kolding, Vejle og en mindre kommune, Tønder.
Janus gennemgår tilgangen til kontakt med kommunen, forberedelse og hvordan
man arbejder sig ind på en dagsorden.
Planen er at der går to og to til hver kommunalt møde, Brian E. Vil evt. gerne med til
nogle af møderne også.
Hvem ønsker hvilke møder:
Kolding
Jasper, Kristian,
Odense
Lau, Morten, Brian
Esbjerg
Rikke, Brian
Assens
Morten, Brian
Vejle
Kristian,
Tønder
Lis, Helle
Vi skal sælge, at der er et problem med børns motorik, og her er et løsningsforslag.
Der er lavet et særhæfte af Fysioterapeuten nr. 8/ 2015 vedr. temaet Fysioterapeuter
i folkeskolen.
Man skal være tilgængelig og en del af staben, er budskabet.
RD havde en diskussion om der kan opstå interessekonflikter, hvis man som RBmedlem deltager i møder i egen bopælskommune.
RB mener godt, at man som udgangspunkt kan håndtere, at være Dfys repræsentant
selv om man arbejder i og med kommunen i sit professionelle liv. Som ved alt andet
skal man naturligvis være opmærksom på mulige interessekonflikter. Det blev
pointeret, at man deltager som RB-medlem, og at dette fordrer at man er seriøs og
objektiv.

Følgende gæster deltog i tidsrummet kl. 13-15
- Heidi Klakk, fysioterapeut og ph.d. ved SDU fortalte om evidens og
erfaringer på området, bl.a. fra Svendborgprojektet
- Skoleleder Jette Sylvestersen, Esbjerg Kommune fortalte om
folkeskolereformen, tværfagligt samarbejde og visioner for
folkeskolen.
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Slides fra begge oplæg vedhæftes referatet,
Heidi Klakk:
Vi har et overvægtsproblem i Danmark, som er stigende.
Vi er lidt bedre en USA, Sydamerika, Sydeuropa og England.
Piger er blevet mere overvægtige, ikke drenge. Social ulighed.
Fremlægger herefter diverse parametre vedr. VO2 max og hollandsk motoriktest.
Der er en sammenhæng ift. at risikofaktorer i barndommen fortsætter i voksenalderen.
Børn bør bevæge sig 1 ½ time hver dag, og 30 minutter bør være højaktivitet 3x om ugen, samt
mindre stillesiddende.
Det er på baggrund af Svendborgprojektet, at der er lavet skolereform. Som det er nu, er det den
almindelige lærerstab, som skal stå for træningen ift. den gældende ramme.
Der er en sammenhæng imellem gode motoriske evner og høj aktivitet.
De som er i dårligst form, har også dårligst motorik, og de som er i bedst form har også bedst
motorik. Sammenhængen tyder på at bedring i motorik giver bedring i aktivitet.
Indsatsområde for DFys.
Børn med dårlig motorik bliver oftere overvægtige.
Der foreligger udenlandske resultater at træning giver bedre motorik, og dermed afledte effekter
Blev børnene sundere af 6 timers aktivitet? Forskningen viser ingen forskel, men børnene er mere
aktive i skolen. Man vurderede børnene sundere.
Motoriktest:
Idrætsskolebørn er ikke blevet meget bedre af 6 timers motion. Dog løftes bunden af mere idræt i
skolen.
Børnene blev mindre overvægtige, men ikke signifikant.
Jette Sylvestersen:
Skoleleder på Signatur Skolen, en sammenlægning af tre skoler, i Esbjerg.
Reformen har lagt op til 45 minutters fysisk aktivitet pr dag inkl. idrætstimerne.
Skismaet er at det skal passes ind med de 32-35 timers undervisning. Derfor skal aktiviteterne
ligge i timerne. Der er i pauserne ikke tid til at bevæge sig.
Udfordring at der bliver for meget styret tid for børnene.
Øgede faglige krav, hvilket begrænser.
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Det er svært at få mere bevægelse ind i skolen hos de større elever,
Kan bevægelse hæmme eller fremme inklusion?
I dag er der et P & U:
- Psykologer
- Talepædagoger
- Læringskonsulenter
- Fysioterapeuter
Motorikvejledere:
-

Screeninger med 0. Klasseslærere
Vejledning af lærere
Idegenerator

Vurderer at der er udfordringer:
-

Pauser
Variation
Faglige mål/bevægelse/dannelse
De store elever

Paneldiskussion imellem Jette og Heidi:
Jette mener, at der er mange målsætninger for skolen. Heidi at det skal rammesættes, og sættes
ind i system, ellers bliver det ikke til noget og er ukonkret.
Der hvor der sker noget, er ofte der, hvor der er ildsjæle.
”Begejstringspligt” for noget, og det er man begejstret for kan de.
Hvad med økonomi – hvad kunne Jette ønske sig, hvis det var muligt?
Liniefag, nudging, nogen skal gide at tage det første skridt.
Variationer
Der er ifølge Jette mange målsætninger i den nye skolereform, og vanskeligt at prioritere dem alle.
Skal der ansættes en, skal det være en der kan variere skoledagen, få fat i de store børn, stå for
bevægelse 45 minutter og for planlægningen af bevægelse for lærerne.
Det er vigtigt at kunne beskrive en opgave fx hvordan man kan aflaste lærerne.
Aftaler om pilotprojekter med en skoleleder der gider, vil give en god synlig platform.
P & U – kommer udefra, men bør være på skolerne – kunne løses med en fysioterapeut på skolen.
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3.6 Budgetopfølgning:
Vi har brugt omkring 52% af budgettet for i år. Der er fortsat en del mellemregninger, men ikke
noget der vil flytte tallene nævneværdigt.
Formand har brugt 37%, Regionsbestyrelsen 84%, GF 100%, Medlemsaktiviteter 18%,
Arbejdsgrupper 3%, etc. Fagfestival overføres 100.000 kr. til næste år.
Der er kommer flere ansøgninger om støtte til netværksaktiviteter. Tages op på RB-mødet den
7.12.15 mhp. vedtagelse af kriterier for støtte til netværksaktiviteter.
4. Sager til drøftelse
4.1 Møderunde med politikere og embedsmænd i region og kommuner
- Møde med sundhedsudvalget, Haderslev Kommune den 1.10
- Møde med Henning Ravn formand for Sundhed & Omsorg i Esbjerg
Kommune den 6.10
- Møde med rådmand Brian Skov Nielsen, Ældre og Handicap,
Odense Kommune den 23.10

Brian informerer om de forskellige møder med ovennævnte politikere og embedsfolk.
13/11 møde i Middelfart vedr. VF fys.
Møde i Assens Kommune med Jens Henrik Thulesen Dahl, som er viceborgmester i
Kommunen, men som også sidder i Folketinget.
Møde vedr. OUH vedr. besparelse på ca. 10 mill. kr. Jasper orienterer.
Vejle Kommune som frikommune, info fra Kristian

4.2 Oplæg om Enheden for kvalitet, praksisområdet. V. Lau
DDKM, og NKR ft. modernisering af praksissektoren. DFys har ønsket differenteret overenskomst
ved specialisering. Man har valgt følgende:
Behandlingskvalitet
•
•
•
•

Omkostningseffektivisering
Sammenhæng og koordinering
Flexibillitet
Styring

Som underpunkter til dette var :
Praksis rolle i patientens overgang fra hospital til kommune
Kommunikation omkring patienten
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Lau nåede ikke at præsentere sine slides. Det sker på mødet den 7.12.

5. Sager til orientering
5.1 Orientering fra formanden
- Nyt fra HB
- Møde med tillidsrepræsentanter i Vejle Kommune
Danske Fysioterapeuter fylder 100 år. Hele 2018 er jubilæumsår, med en bog om
fysioterapiens historie, fest for medlemmerne, befolkningen, fagligt indlæg og for det
officielle Danmark. Mikael M. deltager 7/12 med oplæg og diskusssion med RB om den
regionale vinkel på jubilæumsåret.
Der blev bevilliget midler til etablering af en fysioterapiuddannelse (37.000 kr.) i Sierra
Leone.
Info vedr. rygområdet, og den manglende rygforskning, midler og struktur.
Vedhæftet dagsordenen er Bej´s mødekalender for oktober måned.
Øvrig orientering
Brian har haft et møde med tillidsrepræsentanter i Vejle Kommune. Kommunens
fysioterapeuter med vedligeholdende træning som hovedarbejdsområde er under
pres.
6. Nyt til hjemmesiden
RB´s drøftelse af de tilkendegivelser, der blev givet på GF
Strategiplan 2016, herunder temadrøftelse af folkeskoleområdet
Møderunde med politikere

7. Punkter til kommende møder, herunder evt. gæster
Mødeplan 2016
Medlemsmøder 2016
Ny dagsordensgruppe forår 2016
Kommunikationschef i Danske Fysioterapeuter Mikael Mølgård med oplæg om 100-års jubilæum i
2018, og om pressestrategi
Lau: oplæg om enhed for kvalitet
Budget 2016
Retningslinier for støtte til netværksarrangementer
Opfølgning på tilkendegivelserne på generalforsamlingen
Regional fagfestival 2016, tilbagemelding fra planlægningsgruppen
Opfølgning på tiltag på folkeskoleområdet
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8. Eventuelt
Center kvalitet – indbydelse.

Næste møde er mandag den 7.12, kl. 9-17. Julemiddag i Kolding efterfølgende.
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