Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark

26.1.2021 HB/Bej

Referat

Regionsbestyrelsesmøde torsdag den 21.1.2021, kl. 13-17.30
Mødet blev afholdt som et Teams møde.
Deltagere: Lis Jensen, Helene Benfeldt, Rikke Kruse, Steffen Bader, Helle Bruun, Louise Beck,
Thomas Bertelsen, Lau Rosborg, Niels Fryd, Ann Louise Lunddahl, Brian Errebo-Jensen.
Afbud: Rasmus Dahlstrøm (observatør for studerende)
Dagens gæst (kl. 15-16)
Mads Uldum Roesgård, fysioterapeut og konsulent ved a-kassen DSA. Oplæg om det
fysioterapeutiske arbejdsmarked, set fra et a-kasse perspektiv.
.
Slides er efterfølgende fremsendt. Mads orienterer om at ved opfølgning på trainee forløb ses at
resultatet er job i 8 ud af 10 tilfælde, en måned efter stop af trainee forløbet. Vejen ind på
arbejdsmarkedet er for mange nyuddannede via jobcenter, trainee ordninger og vikarjobs. Vigtigt
at være opmærksom på jobmuligheder i udlandet. Drøftelse omkring ledighedsprocent som er høj i
Region Syddanmark.
Slides er efterfølgende fremsendt.

Dagsorden
O. Valg af referent
Helle er referent

1. Underskrift af referat fra RB-møde den 3.12.2021.
Herunder opfølgning på punkter fra sidste møde.
Der har ikke været indsigelser til referatet, så det er klar til underskrift.
Opfølgning og kommentarer:
BEJ: Der er lavet aftale omkring lejlighed på Bornholm ift. eventuel deltagelse i Folkemøde på
Bornholm den 17-19. juni.
Lau og Rasmus deltager ikke.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendes
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3. Sager til beslutning
3.1 Repræsentantskabsmøde den 6. januar, samt ekstraordinært repræsentantskabsmøde i
2021
Repræsentantskabsmøde blev afholdt virtuelt onsdag den 6. januar 2021.
Indstilling:
RB har en drøftede det virtuelle ”set up” og beretningsdiskussionen.
Ann Louise: Synes det var svært at få en debat i gang.
Lau: Der kunne med fordel have været mere emneopdeling og disponering af hvad som blev
drøftet.
BEJ: Vigtigt at give sin mening til kende, især ved det virtuelle, da man ellers kan blive en del af
det tavse flertal. Det virtuelle bliver udfordrende, hvis der skal stemmes om tingene.
RB drøfter sin stillingtagen til forslag om koordinering af jobopslag som et servicetiltag overfor
medlemsskaren, jf. det fremsendte udkast fra Lau. Sættes endvidere på RB mødet den 08.03.
HB har på sit møde den 13. januar besluttet, at det ekstraordinære repræsentantskabsmøde
afholdes den 27-28. august i Nyborg.
BEJ: Orienterer om hvilken afsmittende betydning evt. vedtagelse af 3-årige
repræsentantskabsperioder kan have af betydning for valgperioders længde. Det vil medføre en
del forslag til ændringer i vedtægter. Ændringer på HB niveau og RB niveau. Punktet tages op på
næste RB møde.
BEJ orienterer omkring at arbejdsgruppe ift. vilkår for foreningsarbejde er fuldtallig, og der er aftalt
en mødeplan med to virtuelle møder. Forventes færdig omkring 1. april.

3.2 Medlemsmøder
Status ved Ann Louise.
Ann Louise har fremsendt ”årsplan” ift. medlemsmøder. Har talt med Nordisk Jobløsning, og det
besluttes at udbrede viden omkring dette. Efterfølgende er der kommet link på hjemmesiden:
https://www.fysio.dk/om-os/regioner/region-syddanmark/nyheder/vil-du-arbejde-som-fysioterapeut-isverige-eller-norge
Enighed om at det er vigtigt at de studerende tidligt i uddannelsen gøres opmærksomme på
jobmuligheder i udlandet, herunder i Norden. (Steffen).
Helene: Fagstafet – eventuel udbredelse via TR-netvæket. Det plejer at virke.
Ideer til fremtidige medlemsmøder: ”Den fysioterapeutiske undersøgelse”.
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3.3 Regional Fagfestival, efterår 2021
Nyt fra planlægningsgruppen.
Dato 07.10.2021 Fredericia Idrætscenter
Videre program/ planlægning gennemgås på næste RB møde den 08.03. Der er mulighed for
eventuelt frikøb til en arbejdsdag/ halve arbejdsdage til planlægningsgruppen. Enighed om at
arbejdsgruppen skal prioritere dette.

3.4 Generalforsamling mandag den 26. april 2021 (afholdes ved Fredericia Idrætscenter)
BEJ: Orientering om at Regionsformændene har drøftet nødvendigheden af evt. at skulle holde
generalforsamlingerne virtuelt. Derfor forberedes en plan B, så vi er forberedte til en evt. virtuel
generalforsamling.
BEJ opfordrer til overvejelser om opstilling/ genopstilling. Der skal vælges otte på
generalforsamlingen, TR vælger to fra deres midte og SU-medlemmerne vælger en.
Målet er en afklaring af kandidater inden generalforsamlingen.
RB har tidligere drøftet hvem den afsluttende foredragsholder skal være. Der indgås aftale med
enten fysioterapeut Niels Honoré eller Sv.Aa. Madsen, Rigshospitalet. Emne: ”Mænds sundhed”.
Der arbejdes videre med en af de to foredragsholdere.
Lau præsenterer idé til ”opvarmnings øvelse” på næste RB møde.
BEJ vil finde dirigent – der drøftes om signalværdi ift. faglighed (evt. benytte fys. faglig dirigent)

4. Sager til drøftelse
4.1 Drøftelse og gensidig orientering om corona situationen i de forskellige sektorer og
arbejdspladser
- herunder vaccination af fysioterapeuter.
BEJ orienterer omkring senfølgeklinikker, der er oprettet klinikker klinik på Kolding Sygehus og på
OUH. Der udarbejdes en del genoptræningsplaner, der sendes til kommunerne.
Helene: Odense kommune har oprettet holdtræning med covid ptt. som har fået
genoptræningsplan.
Lis, Ann Louise: Oplevelse af generel udmatning blandt personale/ kollegaer.
Steffen: Der er forhandlet tillæg for at stå ekstra til rådighed – fx ift. onlineundervisning.

5. Sager til orientering
Orientering fra formanden; herunder nyt fra HB
Møde den 8. januar med borgmester Peter Rahbæk Juel, Odense Kommune vedr. fremtidens
velfærdsudfordringer (Helene og Brian deltog) – der fremsendes referat fra mødet efterfølgende.
Nedlæggelse af Rehabiliteringsafdelingen på OUH. Opfølgende orientering.
BEJ er indkaldt til møde med direktionen og OUH den 02.02.21.
Niels orienterer omkring bekymringer, store ledelsesspænd.
Helene: udfordringer ift. karriereveje,
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Ann Louise: spørgsmål omkring håndtering af den kliniske undervisning. Opgaveglidning
Rikke – forslag om fortælling på hjemmesiden om hvilket arbejde foreningen har udført i denne
proces. Formålet er at tydeliggøre for medlemmerne hvad der sker og er sket.
Bej: der vil blive afholdt fyraftensmøde for vores medlemmer på OUH.
Orientering omkring Projekt i Varde Kommune om udvikling af tværfaglig ledelse og selvledelse
(bilag)
BEJ: Lønundersøgelse for ansatte – orientering. Orientering om at HB har inviteret
sektionsformændene ind til møde. Udviklingen følges – der er dilemmaer som er svære at løse.

6. Punkter til kommende møder, herunder evt. gæster

Laus forslag til repræsentantskabet sættes på til gennemgang; herunder fastholdelse af
medlemmer, finansiering af forslaget
Desuden drøftelse af fordele ulemper, afledte effekter af 3 årig-repræsentanskabsperiode.
Drøftelse af forslag om en fuldtidslønnet næstformand/næstformænd – forskellige mulige
konstellationer. Eventuelt tænke næstformand ind i en regionsbestyrelse, hvis regionsformanden
får mere centrale opgaver. Eventuelt drøfte etablering af et forretningsudvalg – hvad gør et sådan
ved formandens position/ handlemuligheder.
Hvorledes styrkes de decentrale led i organisationen, hvorledes løftes opgaverne i
regionsbestyrelsen?
Til oplægget kan der eventuel skeles til hvorledes socialrådgiverne har grebet deres
organisationsstruktur an.
Til næste RB. møde: eventuel fokus på turnus ordninger – konsekvenser, obs. den kliniske
undervisning?
Mere information omkring senfølgeklinikker, genoptræningen - hvordan gribes det an?
Generalforsamling – gennemgang af programmet. Fysisk eller virtuel afvikling?
OBS ringerunde til dimittender fra sommeren 2020. Denne er blevet udsat pga. coronasituationen.

Næste møde er aftalt til mandag den 8. marts, kl. 9-17 v. Kokholm.

7. Eventuelt
Intet
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