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Referat af RB-møde, tirsdag 6. september 2016  
 
Deltagere: 
Marianne Roth Sørensen, Jørgen Peschardt, Helle Svendsen, Tomas Jacobsen, 
Karin Horsted, Birthe Schultz,Christina Maj Nørgaard, Marie Kaas, Camilla Hartung 
Hansen, Anna-Marie Laustsen.  
 
Fra kl. 16,30 deltog Pernille Frøkjær Thomsen, HB-medlem og formand for  
ergoterapifagligt selskab for psykiatri & psykosocial rehabilitering 
 
Afbud: 
Anette Bisgaard (barselsorlov), Silja Junker Jørgensen, Gitte Lind, Camilla Mohr 
Nielsen, Anne Mette Riber 
 
 
 

1) Mødeleder, ordstyrer og referent. 
Anna-Marie er mødeleder 
Christina er ordstyrer  
Marianne fast referent. 
  

2) ”Vejr-melding” 
Vi har besluttet at starte møderne med en mulighed for, at  man hurtigt kan 
dele med andre om forhold på job eller privat, hvis der er behov for det. Der 
er ikke tale om en runde. 
 
Der tages ikke referat af punktet. 
 

3) Fast punkt: Kort orientering fra regionsformand 
Sagsfremstilling: 
Der vil blive orienteret om minimum følgende og være mulighed for at stille 
korte spørgsmål: 

• Ny chefterapeut ergoterapeut Anne Lise Zilmer, OUH, Odense-
Svendborg 1.9.2016. Afskedsreception for afgående fysioterapeut 
Marianne Bjerg. 

• Møde med direktør og leder, Esbjerg Kommune, Sundhed og 
Omsorg, 12. august. Sammen med Danske Fysioterapeuter, FTR og 
en TR. 

• Møde med ny direktør, Gitte Østergaard, Odense Kommune, Ældre 
og Handicap, 16. august. Sammen med FTR Lene Drejer og Karin 
Horsted. 

• Samarbejde i Etf. Politisk netværk (formand, næstformand og 
regionsformænd og fælles politiske aktiviteter i løbet af efteråret. 

  
   
 

https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic7aCkwMPOAhVBCSwKHTupAUUQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.etf.dk%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fuploads%2Fpublic%2Fdocuments%2FFaglige_selskaber%2FEFS_Psykiatri%2Fvelkomstbrev_1.pdf&usg=AFQjCNF9A9k_2-q3ZCyfb0J0GJ8_bhuifw&sig2=PSfNJONky4vJ2pSGppQkOw&bvm=bv.129422649,d.bGg
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic7aCkwMPOAhVBCSwKHTupAUUQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.etf.dk%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fuploads%2Fpublic%2Fdocuments%2FFaglige_selskaber%2FEFS_Psykiatri%2Fvelkomstbrev_1.pdf&usg=AFQjCNF9A9k_2-q3ZCyfb0J0GJ8_bhuifw&sig2=PSfNJONky4vJ2pSGppQkOw&bvm=bv.129422649,d.bGg
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• Medlemstilfredshedsundersøgelse.  
• Anna-Marie har i løbet af august-september individuelle samtaler 

med alle RB-medlemmer. Følges op på RB-møde, formentlig i 
november. 

• Sygehus Sønderjylland.  
 

 
Indstilling: 
Tages til efterretning. 
 
Beslutning: 
Orientering taget til efterretning. 

            
4) Fast punkt: Kort status over arrangementer, som er afholdt eller under 

under planlægning 
Sagsfremstilling: 
Der vil blive givet kort orientering og være mulighed for at stille spørgsmål. 

• IPPA 12.september. 2016. Der orienteres om planlægning.  
• Medlemsmøder om Rep16, 6. september og 11. oktober.  
• Møde med UCL 7. september om et evt. medlemsmøde om brush-

up i ergoterapiteori. I mødet deltager medlemmer fra Odense og 
Faaborg-Midtfyn Kommuner.  

 
            Indstilling: 

     Tages til efterretning 
 
     Beslutning: 

Orientering  taget til efterretning. 
 

5) Økonomi 
Sagsfremstilling: 
RB opdateres på økonomien. Der er vedlagt oversigt over aktuelt forbrug. 
Oversigten gennemgås på mødet. 
 
Der tages en indledende drøftelse over hvad vi ønsker at prioritere i resten af 
2016. 
 
Indstilling: 
Tages til efterretning. 
 
Beslutning: 
Orientering taget til efterretning.  
 

 
6) Fastlæggelse af datoer for kommende møder: 

Sagsfremstilling: 
Vi skal fastlægge datoer for RB-møder frem til foåret 2017, julemiddag og 
GF17. 
RB drøfter ud fra nedenstående forslag: 

• RB onsdag 30. november 2016. Kl. 15-19,30 
• Julemiddag for RB, fredag 13. januar 2017 
• RB mandag 23. januar 2017. Kl. 15-19,30 
• RB torsdag 9. marts 2017. Kl. 15-19,30 
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• GF17, i uge 15, fx onsdag 5. april. Pgra den elektroniske afstemning 
skal vi koordinere med de 2 andre regioner. Jeg har dog sagt, at det 
ikke kan blive tirsdag (hvor vi har holdt flere møder).  

 
Indstilling: 
RB fastlægger datoer. 
Beslutning: 
Datoerne er godkendt, dvs. RB møder 30. november, 13. januar, 23. januar 
og 9. marts samt GF 5. april.  
Planlægning af Julemiddag, tages op på senere møde. Der planlægges et 
temamøde om eftermiddagen inden julemiddag. Planlægning af sted for 
generalforsamling tages op på senere møde. 
 

7) Næste møde 
Sagsfremstilling: 
Næste møde er planlagt til tirsdag 11. oktober kl. 15-20,30, incl. møde med 
repræsentanter og medlemmer. 

 
RB snakker kort om planlagt indhold og forventninger til mødet. Det 
forventes, at vi skal drøfte ønsker til kommende arrangementer (vinter 
2016/17). 
 
Indstilling: 
Tages til efterretning 
 
Beslutning: 

• Drøftelse af nye arrangementer 
• Økonomi – Hvilke muligheder er der for deltagelse i konferencer. Er 

der nogle konferencer, som RB.medlemmer ønsker at deltage i, og 
hvor mange der ønsker at deltage i repræsentantskabet.  

 
 

8) Er der behov for særlige tiltag i Social-Psykiatrien? 
Sagsfremstilling: 

            Vi skal drøfte to forhold: 
• Det ønske der fremkom på GF16 om en særlig indsats for at      

                         skabe flere stillinger i socialpsykiatrien. I operationalisering af  
                         handleplanen har vi skrevet, at vi skal have en dialog med Psykiatri- 
                         Selskabet om: Er der behov for lokale politiske tiltage for at skabe  
                         flere stillinger? Er der lokalt behov for særlige arrangementer for  
                         medlemmer? 

 
• Henvendelse fra Psykiatri-Selskabet om at afholde arrangementer i 

fællesskab.                     
                         Pernille skriver i mail:  
                        ”Vi havde i sidste uge bestyrelsesmøde i EFS psykiatri og psykoso 
                         cial rehabilitering. Og vi talt om at vi gerne vil afholde fyraftensmøder  
                         for primært ergo’er i socialpsyk men alle vil selvfølgelig være vel 
                         komne. 
                         Vi vil meget gerne have jer med på banen, som vi talte om sidste år. 
                         Vores forslag er: at der laves et møde på hvert af de 7 uddannelses                   
                         steder i løbet af efterår 16 og forår 17. Vi har talt om at det kunne  
                         være i tidsrummet 16-19, men har i andre erfaringer som er bedre, er           
                         vi med på det. 
                         Vi tænkte, at mødet skulle omhandle aktivitetsvidenskab, og at der er  
                         tid til at netværke.  
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                         Hvordan er det med økonomien, vil regionerne betalt for oplægshol 
                         dere? Vi skal nok sørge for at få fat i oplægsholderne.  
                         Er det også ETF som står for markedsføring mm? 
                         Vi vil i selskabet gerne være vært for en sandwich + vand.” 
 
             Indstilling: 
            RB drøfter de forskellige aspekter og tager beslutning, dels om evt. politisk   
            indsats, dels om evt. arrangementer. 
 
            Beslutning: 
RB vil gerne være med til at støtte afholdelse af medlemsmøder. Der planlægges 2 
medlemsmøder i Esbjerg og Odense. Møderne planlægges afholdt i starten af 2017. 
Selskabet står for: 

•  at finde tidspunkter og lave aftaler med oplægsholdere 
• at planlægge det nærmere indhold.  
• Selskabet er repræsenteret ved møderne for at sikre netværksdan-

nelse, og invitere ind til at være med i selskabet.  
 
RB støtter op økonomisk, og hjælper med som arbejdskraft/praktisk hjælp ved afhol-
delse af mødet.  
 
RB afventer afholdelse af møderne, og hvilke muligheder der bliver for lave yderli-
gere tiltag. 
 

9) Evt. 
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