1

Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark

9.10.2017 /LJ/Bej

Referat

Regionsbestyrelsesmøde mandag den 25.9.2017, kl. 13-17.30
Mødet blev afholdt v. Kokholm 3, mødelokale M 4, Bramdrupdam ved Kolding.

Deltagere: Morten Topholm, Jasper Juhl Holm, Helene Benfeldt, Lau Rosborg, Peter Kromann,
Rikke Kruse, Helle Bruun, Lis Jensen, Kristian Birk, Thomas Bertelsen, Maria Dorthea Hansen
(suppleant), Brian Errebo-Jensen
Afbud: John Stenner Rasmusen, Louise Beck (suppleant)
Velkommen til Maria Dorthea Hansen (suppleant for Lis og Rikke) som deltager som ny valgt
suppleant jf. RB´s beslutning om suppleanters deltagelse.

O. Valg af referent
Lis er referent

1. Underskrift af referat fra den 26. juni 2017.
Herunder opfølgning på punkter fra sidste møde
Der har ikke været indsigelser til referatet



Møderunden for resten af året gennemgås kort.
Brian informerer kort om hvordan medlemsmøderne for risikobaseret tilsyn er
forløbet. Der var rigtig fin tilslutning til infomøderne, og det gav et positivt indtryk af
hvad Styrelsen for patientsikkerhed vil med de planlagte tilsyn på de udvalgte
klinikker. Besøgene skal ses som god læring ift. lovgivningskrav, og at det bliver godt
modtaget af klinikkerne. Der bliver evalueret på besøgene og resultaterne vil blive
offentliggjort foråret 2018.
I 2018 er det kommunerne som vil modtage besøg fra Styrelsen for patientsikkerhed.

2. Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Dagsorden godkendt.

3. Sager til beslutning
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3.1 Forretningsorden for regionsbestyrelsens arbejde er tilrettet jf. behandlingen på
RB-mødet den 26.6.17 (vedhæftet).
Indstilling: Forretningsordenen godkendes
Beslutning:
 Se notat nedenfor vedr. budgetoversigten.

3.2 Budgetopfølgning efter 2. kvartal 2017 (vedhæftet)
Gennemgang ved Brian. Desuden orientering om regionernes økonomi.
Beslutning:
Det blev besluttet, at den kvartalsvise budgetoversigt sendes ud som orientering, og ikke sættes på som
særskilt punkt på dagsordenen fremadrettet. Man kan komme med indsigelser til dette på mødet, hvis der
skulle opstå noget som man har brug for at drøfte.
Brian gennemgår budgettet og det ser fint ud - vi har brugt 42% af budgettet på nuværende tidspunkt, og det
er tilfredsstillende.

3.3 Regionsbestyrelsens eventuelle deltagelse ved Fagkongressen i 2018 (12-14.4.18)
På foranledning af Morten Topholm drøfter RB sin evt. deltagelse og finansiering.
I 2015 vedtog RB, at medlemmerne kunne deltage. Kongresgebyr, festmiddag og evt.
overnatningsomkostninger blev betalt. Transportudgifter og tabt arbejdsfortjeneste
blev ikke dækket.
Indstilling: RB drøfter sin evt. deltagelse i Fagkongres 2018 og finansiering.
Beslutning:
 Der bliver pointeret, at det kunne give mening at vi netop i 2018 - i forbindelse med jubilæet er repræsenteret på kongressen.
 Der bliver også argumenteret mod at man fik alle dage betalt, da det giver en begrænsning i
hvordan man prioriterer sin egen tid på kongressen.
 Det giver mulighed for at få kontakt til vores medlemmer og vi har mulighed for at vi kan
følge strømninger i vores fag, som kan være til gavn for vores arbejde i bestyrelsen.


Det blev besluttet, at alle får tilbud om at deltage - regionsbestyrelsen betaler deltagergebyr
og evt. overnatning. Tabt arbejdsfortjeneste og transport dækkes ikke.

3.4 Seminar for regionsbestyrelsen den 9.-10. november
Mødested er lokale 13, Pumpehuset, Fabrikken, Lumbyvej 17. Det giver også
lejlighed til at se det nye kontor ved Odin Havnepark, Lumbyvej 11.D. Den 9.11 er der
program kl. 9-16, og herefter deltagelse i valgmøde kl. 17-20, som også afholdes ved
Fabrikken. Den 10.11 er der program kl. 9-15.
Det forudsættes, at de som bor i Odense by sover hjemme. Øvrige vil der blive bestilt
overnatning til.
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- Præsentation af indhold ved planlægningsgruppen Helene, Jasper og Brian.
Foreløbigt program blev gennemgået og diskuteret - indhold og formål med besøg af inviterede gæster blev
kvalificeret. Fremtidens sundhedsvæsen, samspillet og samarbejdet mellem sektorerne diskuteres.
Kommunikation - hvordan går det med udbygning af IT-adgange for sundhedspersonale på tværs af
sektorer?
Opgaveglidning mellem faggrupper og sektorer.

3.5 Medlemsmøder 2017
Afholdte møder siden sidst:
-

Fagstafet i Svendborg den 6.9

Under planlægning:

-

Opfølgning på netværksmøde om beskæftigelsesindsatsen. Det første møde blev
afholdt i november 2016.
Opfølgning på netværksmøde om hverdagsrehabilitering. Det første møde blev
holdt i efteråret 2015
Netværk for udviklingsfysioterapeuter?
To møder om ernæringens betydning

Beslutning :


Fagstafetten er ikke taget af nogen efter mødet i Svendborg.
Vi taler om at det kunne være godt hvis den kunne gribes af Odense kommune om
temaet ”commotio”, og derved udnytte muligheden for at fejre jubilæum på UC
Lillebælt i Odense og servere nogle bobler og kransekage i samme forbindelse.



Rikke Kruse vil forsøge at arrangere et netværksmøde for fysioterapeuter i
beskæftigelsesindsatsen.
Helle Bruun har talt med Maria Lyhne Buck ang. arrangement om ”Ernæringens
betydning i forhold til træning”. Hun vil forsøge at lave et arrangement i foråret
(evt.allerede i januar) 2 steder i regionen.
Helle Bruun forsøger at arrangere noget omkring hverdagsrehabilitering.
Der skal arrangeres noget fagligt på de to andre UC-er i forbindelse med
jubilæumsåret.






3.6 Danske Fysioterapeuters 100-års jubilæum i 2018
- Indstilling: at der udover jubilæumsarrangementet den 17.5 i Messecenter C i
Fredericia, holdes tre medlemsarrangementer v. Fysioterapeutuddannelserne i
Odense og Esbjerg/ Haderslev.
Desuden orientering om økonomi.

Beslutning :
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Der bliver lavet plakater og flyers til medlemsarrangementet, og de kommer ud omkring årsskiftet.

4. Sager til drøftelse
4.1 Møderunde med politikere og embedsmænd i region og kommuner, samt andre møder
- Møde med direktionen ved Sygehus Sønderjylland den 27.6
- Møde ved Svendborg Sygehus, psykiatrien den 21.8
Bemærkning: Fysioterapeutiske ressourcer indenfor psykiatrien bruges ofte
uhensigtsmæssigt på området. Nogle steder organiseres fysioterapeuterne i decentrale
enheder og indgår ofte i plejen og vagtplaner, hvor der er begrænset adgang til at arbejde
med fysioterapeutiske arbejdsopgaver.
Psykiatriens fysioterapeuter i Region Syddanmark har et stærkt netværk, som er meget
velfungerende.

- Møde ved Aabenraa Rådhus (vedr. flytning af Fjordskolen) den 21.6
- Ledernetværksmøder den 6-7.9
- Møde med rådmand Brian Skov og direktør Gitte Østergaard, Odense Kommune
den 8.9
- Regionalt sundhedskartelmøde (bl.a. om udtag af konfliktsteder) den 22.9
- Møde ml. organisationer og direktion ved UC Lillebælt den 21.9
4.2 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 25. november 2017
Indledende drøftelse af repræsentantskabsmødet.
Der er afsat tre timer til behandling ved vores seminar den 9.-10.11. Desuden
afholdes der et medlemsmøde den 14.11, kl. 17.30-21 v. Kokholm. Her deltager
formand Tina Lambrecht.
Bemærkning :




Kristian Birk: Det er vigtigt at kommunikere ud, at de to sektioner er for alle
fysioterapeuter afhængig af tilhørsforhold.
Sektionen for ansatte er for alle fysioterapeuter som er ansat - både private og
offentligt.
Vi kommer til at møde emnet / problemstillingen på regionsbestyrelseskonferencen,
på bestyrelsesseminaret og til medlemsmøderne inden der skal besluttes noget på
det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.

5. Sager til orientering
5.1 Orientering fra formanden
Bemærkning :


Der er en del uro v. Hammel Neurocenter, Region Midt.
Der skal afskediges medarbejdere bl.a. grundet faldende henvisninger fra Region Syd
og Nord. Dette bestrides dog af de to regioner, som angiver samme
henvisningsmønster og økonomi som hidtil.
Der er blevet reageret fra de faglige organisationer om, at det er vigtigt, at vi har et
beredskab som kan varetage opgaverne for denne patientgruppe. Der er klare
budskaber til politikerne om at finde en løsning, så der fortsat er et højtspecialiseret
fagligt tilbud i Vestdanmark.
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Blandt regionsformændene drøftes behovet for regionale stakeholderanalyser.
Finansieringen af disse er endnu ikke på plads. Der følges op på dette emne ved
næste RB-møde.




HB laver en evaluering af Danske Fysioterapeuters deltagelse i Folkemødet på
Bornholm. Især ift. om vi får tilstrækkelig udbytte af de forholdsvis mange ressourcer,
vi bruger på at deltage og være synlige på folkemødet?
Regionsformændene har en løbende dialog med sekretariatet om støttende
administrativ bistand. Dette er blevet bedre efter at det har været påtalt - og der er
mere fokus på, at der bliver informeret ud til formændene hvilke sager, der kører i de
forskellige regioner.

Nyt fra HB og regionsformandsmøder
Link til Bej´s mødekalender: https://fysio.dk/om-os/regioner/region-syddanmark/nyt-fraregionsformanden/regionsformandens-kalender
Pulje til støtte ved netværksarrangementer.
Bemærkninger :



Der er blandt medlemmerne blevet større opmærksomhed på, at RB vil støtte
netværk. Der er flere forespørgsler om hjælp til møder og dannelse af netværk.
Kristian Birk efterlyser status på arbejdsgruppen for medlemsindflydelse.

6. Punkter til kommende møder, herunder evt. gæster



Kristian Birk: Hvordan kan vi komme i dialog med de medlemmer som er utilfredse
med vores forening, og hvordan kan vi sende et signal om hvordan vi kommunikerer
med hinanden?
Psykiatrien: Vi vil gerne i dialog med fysioterapeuter ansat i psykiatrien, hvad har de
brug for fra os, hvad kan vi byde ind med?

7. Nyt til hjemmesiden
Kommende medlemsmøder, fejring af 100-års jubilæum og temadiskussioner ved
vores RB-seminar.

Det kunne være interessant at vide hvor meget søgning, der er til vores hjemmeside og facebookside. Det
kunne være en ide og lave en form for konkurrence, hvis man tilmelder sig nyhedsbrevet.

8. Eventuelt
Lau - informerer om status på overenskomstforhandlingerne mellem RLTN og praksisområdet.
Lis J - informerer kort om status på kravsindsamlingen for OK18.
Helene Benfeldt: Har spurgt Dfys hvornår og i hvilke sektorer, der kommer risikobaserede tilsyn på det
offentlige område. Har fået svaret, at hun skal kontakte Styrelsen for patientsikkerhed.
Morten :
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Informerer kort om arbejdet med specialistordningen. Morten har været involveret i
arbejdet via sin bestyrelsespost i Dansk Selskab for Fysioterapi.
Der er lavet et tiltag om oprettelse af et netværk for fysioterapeuter uden for
sygesikring/ overenskomst. Der er indkaldt til stiftende generalforsamling for dette
netværk den 3. november.

