Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark

15.4.2017 /RK/Bej

Referat

Regionsbestyrelsesmøde onsdag den 5.4.2017, kl. 13-17.30
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, Thomas Bertelsen, Emil Carlsen, Brian Errebo-Jensen
Afbud fra Belinda Toft og Kristian Birk

Dagsorden
O. Valg af referent
Rikke er referent
1. Underskrift af referat fra den 7.2.2017.
Herunder opfølgning på punkter fra sidste møde
Der har været en enkelt bemærkning fra Kristian Birk til referatet. Dette er rettet i referatet.
Brian ser på nyt kontor i Odense v. Odins Parken, Lumbyvej 11
Den 12-13. oktober er der regionskonference. Konferencen er under planlægning. Afholdes i
Middelfart.
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3. Sager til beslutning
3.1 Generalforsamling den 27.4.17 v. Fredericia Idrætscenter:
Den skriftlige beretning er færdig og er tilgængelig på fysio.dk. Desuden er der
udarbejdet plakat til udsendelse (vedhæftet), facebookopslag og nyhedsbrev.
- Belinda og Emil genopstiller ikke. Derfor skal der som min. vælges to nye til
regionsbestyrelsen – mulige kandidatemner?
- Gennemgang af praktiske forhold vedr. generalforsamlingen – oplæg v. Brian
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Vi har bestyrelsesmøde den 27.4, kl. 15-16
Husk at sende plakat rundt, den ligger som bilag til dagsordenen.
Lis sender ud til TR-kredsen. Lau og Brian sender ud til privat prak.
De 6 der genopstiller får hver 1. minut til at præsentere sig selv.
Tænk over mulige kandidater til bestyrelsesposten og evt. prik til personen.
Brian er i gang med at skrive på den mundtlige beretning. Varighed ca. 15 min. Beretningen
indeholder fortælling om; 100 års jubilæum, kommunalreformen har 10 års jubilæum, løn og
ansættelsesforhold, antallet af studenteroptag, forandringerne i faget, strategiske pejlemærker,
OK18 og grundfortællingen om fysioterapi.
Brian ønsker input fra bestyrelsen, så gerne henvendelser hvis vi har noget som kan være relevant
at berøre i den mundtlige beretning.
Helle tager referat på dagen, og der kommer en fotograf. Der er navneskilte til alle deltagere, og vi
registrerer fremmødte som ved tidligere fagfestivaller. Kun medlemmer kan deltage.
John Christiansen, kredsformand for DSR er dirigent v. generalforsamlingen.
3.2 Deltagelse onsdag den 1.11.17 ved ”Professionernes dag” v. UC Syd i Esbjerg med en
Stand
Der har været en henvendelse fra UC Syddanmark om deltagelse med en stand ved
”Professionernes dag” den 1.11 (bilag). Bej fik henvendelsen og har modtaget det
positivt. Er dog selv forhindret pga. HB-møde.
Indstilling: at 1-2 RB-medlemmer deltager
Vi siger JA. 2 personer på Standen 1. nov. Morten og Rikke deltager.
3.3 Henvendelse fra studerende v. Fysioterapeutuddannelsen om støtte til arr. ”Den gyldne
volley”
Indstilling: bestyrelsen drøfter sin stillingtagen til evt. støtte til den konkrete
henvendelse. Desuden ønskes en indledende principiel drøftelse af, hvad RB ønsker
at støtte?
Lau: vi skal støtte vores egne. Pengene tjener sig ind, hvis de forbliver medlemmer af
foreningen. Det bør være et engangsbeløb og skal vurderes fra gang til gang. Mener
desuden at regionen skal påvirke HB med hvad vi vil støtte, og ikke HB der skal
lægge linjen for, hvad RB bør støtte.
Rikke: Da man i HB har valgt at støtte Husforbi med en annonce, signalerer man
bredt. Vi kan derfor godt beslutte, at det er relevant at støtte.
Lis: Vi skal støtte. Vi skal signalere at vi støtter alle skoler i regionen. Beslutningen
ligger hos os.
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Helene: Støtter.
Jasper: Støtter, vi kan evt. have en studenterpulje. Det skal være født af fys. stud. Vi
kan støtte med penge og/eller ”merchandise”.
Emil: Usikker om det er rigtigt at støtte deres studietur. Men OK for PR-delen.
Helle: Støtter
Brian: Vi sender et signal til de studerende om, at vi gerne vil dem og gerne vil støtte
dem.
Morten: Godt signal at sige JA. Vi vurderer fra gang til gang..
Vi støtter ansøgningen med 1500 kr., samt 4 powerbanks og nogle pastiller.
Betingelse er, at vi skal have roll up og to bannere på stedet.
Vi tænker over den principielle del omkring støtte af aktiviteter. Brian kommer med et
oplæg ved mødet den 26.6.
3.4 Flytning af RB-møde den 8. juni, kl. 9-17
Brian skal deltage i en konference i Kbh. denne dag, så derfor er det nødvendigt at
flytte RB-mødet. Nye datoforslag: 20.6, kl. 9-17 eller 26.6, kl. 9-17.
Mødet er flyttet fra d. 8.6 til den 26.6 kl. 9-17
3.5 Medlemsmøder 2017
Afholdte møder siden sidst:
- ”Hvornår er nok nok”. Psykolog Hannah El-Kholy den 9.3 i Odense og den 3.4 i
Vejen.
- 15.3 Fagstafet i Esbjerg. ”Etnisk sygdomsforståelse og ære” v. underviser fra SDU
-

-

-

Lis fortæller, at de på deres arbejdsplads har talt meget om dilemmaet. Måske et tema til
fagbladet
Rikke har taget problematikken omkring indvandrermedicinsk klinik med i FMU – SVS.
Tolkeproblematik er taget med til HU i regionen.
Brian – emnet kommer igen gennem et medlemsarr. sammen med Ergoterapeutforeningen
den 29.5 i Fredericia idrætscenter (se under planlægning). Brian tager emnet med til
uddannelsesudvalgene i Esbjerg/ Haderslev og Odense om ikke dette skal have en (større)
plads i uddannelsesforløbene.
Jasper har også haft emnet oppe på OUH.
Morten – skal vi lave et arrangement i Odense? Den placeres i Medlemsmødegruppen og
ser på muligheden ved næste møde.
- Fysioterapeuter i lægepraksis. Fyraftensmøde den 20.3 v. Kokholm
Brian ønsker, at vi kommer i gang med et par små-projekter vedr. dette emne.
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Morten tror ikke helt på området. Er bange for, at PLO vil lukke ned for
fysioterapeuter hvis der kommer et par ”dårlige sager”. De fysioterapeuter der skal
arbejde i det område, skal uddannes til det. Vi skal passe på, ikke at være for hurtige
og uprofessionelle. Der bør sættes krav op mellem D. fys. og PLO.
Lau ønsker at sikre, at klinikkerne har et Testbatteri som lægen kan henvise til.
Brian mener også, at vi skal koordinere og styre processen. Vi skal lykkes med et
extended scope. Kan være et udviklingsprojekt i samarbejde med praksiskonsulent.
Under planlægning:
o

Medlemsmøde den 29.5 i fællesskab med Ergoterapeutforeningen med emnet:
Arbejdet med borgere med anden etnisk baggrund end dansk? Esma Birdi og
Institut for integration; www.inin.dk
Afholdes v. Fredericia Idrætscenter
o Fagstafet i Svendborg kommune (efterår)
o Opfølgning på netværksmøde om beskæftigelsesindsatsen. Det første møde blev
afholdt i november 2016.

3.6 Danske Fysioterapeuters 100-års jubilæum i 2018
Planlægningsgruppen v. Rikke, Helle, Jasper og Brian har holdt et første
planlægningsmøde vedr. den regionale markering i 2018 (referat vedhæftet).
Oplæg på mødet.
Rammerne er anderledes end først udmeldt. Vi skal i regionerne have ca. samme
niveau /en vis ensartethed i fejring og arrangement. Der kommer et bud på 1 til 2
oplægsholdere som kommer rundt i alle regioner.
Temaet bliver;
Fortid-Nutid-Fremtid.
Vi har i vores region økonomi til ekstra tiltag.
Jasper gennemgår bilaget fra vores 1. møde.
Lau foreslår Bodil Jørgensen som foredragsholder. Foreslår også psykolog Tamara
Pingus som foredragsholder. Stemmer for hyggemiddag. Lau mener også at vi skal
invitere de faglige selskaber.
Helene synes godt om oplægget. Vi skal inddrage de faglige selskaber.
Arrangementet skal ligge så sent på året som muligt.
Lis mener vi er for uhomogene til en stor fest. Mener en hyggemiddag er bedst.
Gruppen arbejder videre med et lørdagsarrangement, afsluttende med middag
og underholdning.
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4. Sager til drøftelse
4.1 Møderunde med politikere og embedsmænd i region og kommuner, samt andre møder
-

9.2, Indvielse af UC Lillebælt, Campus Odense på Niels Bohrs Allé 1
28.2, organisationsmøde vedr. Sygehus Sønderjylland
2.3, møde med direktør Bente Larsen, Sønderborg Kommune
9.3, møde med chefterapeut Anne Lise Zilmer v. OUH
22.3, møde med direktør og ledere i Odense Kommune. I mødet deltog Helene, Brian og 7
tillidsrepræsentanter.
31.3, bisidder v. møde med praktiserende medlem

Den 21. november er der kommunalvalg, det kan give øget mødeaktivitet.

4.2 APO Odense v. Morten Topholm
Morten har deltaget i møder i dette regi (senest den 10-11. marts 2017) og vil
orientere herom.
APO: Audit Projekt Odense. Diverse projekter er kørt af og brugt som
kvalitetssikringsredskab. Er nu et netværk for læger og andre faggrupper. Morten
deltager for at bevare en tilknytning til APO. Mødet afholdes hvert 2. år. Man taler løst
og fast om audit relaterede emner og kvalitetssikring.
Ewa Roos var inviteret.
Tænk konkrete projekter og meld ind til Morten. Der er evt. plads til en mere fra
Danske Fysioterapeuter til næste møde.
Under dette punkt var der en diskussion omkring gyn. obs. patienter. Snitfladen er
ikke på plads, i hvilken sektor skal de behandles?
Brugerbetaling og hvor behandlingen hører hjemme er en politisk beslutning, som vi
bør have en holdning til og forsøge at påvirke. Helle Gerbild (ph.d. stud). Har
opstartet et ph.d. projekt på gyn-obs. området. Det er et implementeringsprojekt i regi
af Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense. Der er bevilliget 150.000 kr. fra
Praksisfondens regionale midler til Helle Gerbilds ph.d. projekt. Pengene skal
anvendes til undervisning af fysioterapeuter.
5. Sager til orientering
5.1 Orientering fra formanden
Møde i Demensbyen i Svendborg med formand for Social og Sundhed, fysioterapeut Hanne
Ringgaard Møller og medarbejdere. I mødet deltog både Danske Fysioterapeuter og
Ergoterapeutforeningen.
OK18 – medlemsmøder: den 25/4 på Kolding Sygehus og den 3/5 på Sygehus Sønderjylland,
Aabenraa og Sønderborg Kommune. Det er Brian og Helge Sørensen som afholder OK-møderne.
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Ledelsesret – autorisationslov. Det er ofte et svært dilemma for den enkelte fysioterapeut at være
underlagt både en leder og en autorisationslov. Kontakt Danske Fys. for råd og vejledning.
Regnskaberne i regionerne for 2016 er færdige. Vi kommer ud med et merforbrug på 10.000,- ift.
budget 2016, men dog stadigvæk med
et pænt overskud pga. overførte midler.
Nyt fra HB og regionsformandsmøder
Styrelses for Patientsikkerhed kommer på anmeldt tilsyn på udvalgte klinikker. Der kigges bl.a. på
journalisering, førstehjælp og hygiejne. Den 23 aug. er der arrangeret et møde via Danske
Fysioterapeuter på Kokholm for klinikkerne omkring de risikobaserede tilsyn.
Der er igen via FTF afsat penge til traineeforløb. Der forventes i den kommende to års periode igen
mange forløb for fysioterapeuter.
FTF laver ny undersøgelse af det psykiske arb. miljø. Resultat kommer sidst i 2017. Alle
medlemsgrupper i FTF undersøges. Danske Fysioterapeuter har tilkøbt 700 ekstra
spørgeskemaer. I forlængelse af FTF-undersøgelse er det relevant med egen kvalitative
arbejdsmiljøundersøgelse i Danske Fysioterapeuters regi.
HB taler også om brugen af Sundhedsforsikringer på praksisområdet. Der forhandles løbende med
forsikringsselskaberne.
Der er landet en ny ok med HK om klinik sekretærer.

Vedhæftet dagsordenen er link til Bej´s mødekalender for marts: https://fysio.dk/omos/regioner/region-syddanmark/nyt-fra-regionsformanden/regionsformandens-kalender

6. Nyt til hjemmesiden
Generalforsamlingen
Professionerners dag den 1.11 v. UC Syddanmark– der møder 2 op fra bestyrelsen
Vi støtter den Gyldne Volley
100 års jubilæum

7. Punkter til kommende møder, herunder evt. gæster
Helle Gerbild om hendes ph.d. projekt
Nyt OUH for fysioterapeuter
Snitfladen – hvor hører opgaverne hjemme og brugerbetaling? Direktør på Sygehus Lillebælt,
Helle Adolf
OK18 – senior politikken
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Ledelsesret vs. Autorisationsloven

8. Eventuelt
Møde i Planlægningsgruppen vedr. medlemsmøder og 100-års jubilæum d. 6.6, kl. 15
Helene; Tema om commotio
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