Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark

13.9.2021 /HB/ Bej

Regionsbestyrelsesmøde mandag den 23.8.2021, kl. 13 -18
Mødet holdes ved Kokholm 3.a, lokale M4, Bramdrupdam, 6000 Kolding
Deltagere: Lis Jensen, Helene Benfeldt, Rikke Kruse, Helle Bruun, Louise Beck, Lau Rosborg,
Niels Fryd, Steffen Bader, Morten Topholm, Brian Errebo-Jensen
Afbud: Ann Louise Lunddahl og Thomas Bertelsen
Kl. 16-18 holdes RB-mødet som et ”åbent” RB-møde med deltagere fra øvrige medlemmer af
Repræsentantskabet med tilknytning til Region Syddanmark. Tilmeldte er: Christina Vestergaard,
Helle Mätzke Rasmussen og Tine Hasselbrink Madsen.

Referat
O. Valg af referent
Helle er referent

1. Underskrift af referater fra RB-møder den 20.5.2021
Herunder opfølgning på punkter fra sidste møde.
Ved mødet havde vi en forventningsrunde til den nye bestyrelses arbejde. Vigtigt at vi følger op på
dette, evt. til vores seminar den 4-5.10.
Regionskonference den 12. november ”Fremtidens arbejdsmarked”, samt dialogmøde den
13.november. Husk at få datoerne i kalenderen.
Der har ikke været indsigelser til referatet fra den 20. maj, så det er klar til underskrift.
2. Godkendelse af dagsorden

3. Sager til beslutning
3.1 Medlemsmøder
Status ved Ann Louise: hvad er planlagt og hvilke tiltag skal der ske i 2022?
Vi venter med punktet til næste møde.
Næste medlemsmøde den 1/9 med Niels Anders Thorn om ”Nærværende kommunikation.”
24/6 medlemsmøde omkring senfølger på Covid 19, var et spændende møde. Tankevækkende
dataopsamling om meget forskelligartede senfølger.
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3.2 Regional Fagfestival, den 7. oktober
Nyt fra planlægningsgruppen.
Programmet er som det er og alle aftaler er på plads.
Der er 3 ”sponsorer” på plads og forventeligt kommer der 3 flere. Der bliver sendt ud til de faglige
selskaber, at de er velkomne med flyers og materiale fra deres selskab, møder de op fysisk er det
250,- pr person. Brian og Ann-Louise følger op med FB-opslag, direkte e-mail til medlemmerne,
TR-netværksmøde etc.

3.3 RB-seminar i efteråret 2021
Ved RB-mødet den 20. maj blev det besluttet, at der skal afholdes et RB-seminar i efteråret 2021.
Det aftalte RB-møde den 5.10 indgår som en del af seminaret.
Indstilling: Der nedsættes en planlægningsgruppe bestående af Bej og to RB-medlemmer.
Vi holder seminar 4/10, som lægges sammen med møde 5/10. Det er Helene og Niels der,
sammen med Brian tilrettelægger dagen.

3.4 Ekstraordinær repræsentantskabsmøde den 27-28.8.2021 i Nyborg
Indstilling: RB gennemgår dagsorden til Rep. mødet og afklarer sin stillingtagen.
Repræsentanter har modtaget materialet elektronisk og kan se dette i ”First Agenda”. RBmedlemmer som ikke er valgt ind i Repræsentantskabet kan se materialet på fysio.dk:
https://www.fysio.dk/nyheder/nyheder-2021/36-forslag-til-det-ekstraordinarereprasentantskabsmode

5. Sager til orientering
5.1 Orientering fra formanden;
-

-

Nyt fra OUH fx nye afdelingsfysioterapeut stillinger. Brian og
fællestillidsrepræsentant Line Willads, samt repræsentanter fra
Ergoterapeutforeningen har den 25. juni haft møde med direktionen. Det blev
drøftet hvordan ”udflytningen” af fysioterapeuter og ergoterapeuter til de kliniske
afdelinger er foregået. Der var både gode og dårlige eksempler. Der blev
fokuseret på de afdelinger, hvor modtagelsen har været mangelfuld. Der har
været to stillingsopslag hvor der søges afdelings fys/ ergo.
Vi skal stadig have fokus på de terapeutstillinger, hvor pleje indgår.
Møde den 18.8 med Stephanie Lose og Jane Kraglund om mangel på
sundhedspersonale og opgaveglidning (Bej og Rikke Kruse deltog).
Regionsrådsformanden vil ikke bevidstløs opgaveglidning. Der er behov for et
mere aktivt sundhedsvæsen. Et konstruktivt dialogmøde.

2

-

Møde den 1.9 med sygehusdirektør Per Busk, SVS om mangel på personale og
opgaveglidning (efterfølgende udsat til den 11.10)
Møde den 9.9 med Frank Ingemann, afgående afdelingschef i praksisafdelingen i
Region Syd. Statusmøde om bl.a. §2 aftaler.
”Borgmestermøde” den 22.9 på Odense Rådhus vedr. ”3-partsaftale” ml. Odense
Kommune, UCL og faglige organisationer (efterfølgende udsat til den 12.11)
Regionskonference og dialogmøde den 12-13.11, TR-årskonference den 1718.11. Begge konferencer kredser om temaet opgaveglidning/ opgaveflytning,
fremtidens fagforening.

5.2 Andre orienteringspunkter
BEJ:
Louise Thule (Haderslev) har henvendt til sig til Danske Fys. med anmodning om udpegning til
styregruppe vedr. projekt om rehabilitering (Buurtzorg inspireret). HB-medlem Jeanette
Præstegaard er blevet udpeger, idet hun forsker i området. Lis Jensen er som TR ligeledes tæt
inde over projektet. Lis, Jeanette og Bej koordinerer ift. projektet.

6. Punkter til kommende møder, herunder evt. gæster
Der er aftalt to RB-møde i den resterende del af 2021:
-

Mandag den 4.10, kl. 9 til tirsdag den 5.10, kl. 16, RB-seminar.
Tirsdag den 7.12, kl. 13-17.30 med efterfølgende julemiddag

Indstilling: RB gennemgår dagsorden til Rep. mødet og afklarer sin stillingtagen.
Repræsentanter har modtaget materialet elektronisk og kan se dette i ”First Agenda”. RBmedlemmer som ikke er valgt ind i Repræsentantskabet kan se materialet på fysio.dk:
https://www.fysio.dk/nyheder/nyheder-2021/36-forslag-til-det-ekstraordinarereprasentantskabsmode
BEJ opfordrer til at overveje opstilling til HB. Lau genopstiller ikke.
Repræsentantskabet – forslagene deles op i ”blokke”:
Blok omkring foreningens struktur. Hvis det vedtages at der skal en ekstern konsulent ind over selve
strukturen (nyt gennemsyn), så vil det bevirke at andre punkter automatisk forkastes. Forventeligt tages
dette op som første punkt. Forkastes forslaget om nyt gennemsyn, så behandles øvrige strukturforslag.
Forslag om 5 næstformand/ 5 centrale regionsformænd samt et forretningsudvalg. Fordelen er naturligvis
et styrket politisk led. Ift. forretningsudvalget, så er det vigtigt, at der tages andet arbejde fra
regionsformændene.
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Helene : Tanken om forretningsudvalg er god – men ikke tanken om 5 næstformænd. De 6/7 Valgte til HB er
ikke en del af forretningsudvalget.
BEJ tror forslaget med, at bestyrelsen skal tættere på medlemmerne og medlemmerne tættere på
bestyrelsen naturligt medfører flere opgaver lokalt.
Drøftelse af behov for en næstformad/ anderledes fordeling af magten.
Overgangs principper- opfølgning ift. 3 årige perioder.
Organiseringskonsulenter – kan vi forestille os noget andet?
Generel drøftelse af Observatørposter. Observatørpost til studerende – rugekasse, har ikke så meget politisk
erfaring, så det er svært at lave en reel opstilling til HB.

Deltagelse af øvrige repræsentanter til repræsentantskabet:
Tina Hasselbrinck Madsen – formand for SALS.
Helle Mätche Rasmussen. Repræsentant for fagligt selskab for pædiatri.
Christina Vestergaard – Fit og Sund Kolding, valgt på en af de fem ”frie pladser”.

Forklaringer på grundprincipper på hvorledes praksissektoren fungerer.
Tror vi fortsat på den arbejdsmarkedsmodel vi har bygget op?
Louise stiller to forslag ift. ydernummer systemet. Flere kapaciteter kan også indeholde et ydernummer. Det
burde måske hedde kapacitets system i stedet for ydernummer system. Omsætningslofter drøftes.
Kan man tænke sig et system hvor ydernummeret ikke kan sælges, men leveres tilbage til regionen? OBS.
Ydernumrene forhandles ikke. Det er i stedet goodwill og inventar som der betales for.
Forslag ift. honorering. Christine Vestergaard spørger ind til honorering ift. forberedelsestid etc.

7. Eventuelt
Intet

4

