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Referat af RB-møde, onsdag 30. november 2016  
 
Til stede: 
Camilla Mohr Nielsen, Marianne Roth Sørensen, Jørgen Peschardt, Silja Junker 
Jørgensen, Helle Svendsen, Anne Mette Riber, Tomas Jacobsen, Karin Horsted, 
Birthe Schultz, Christina Maj Nørgaard, Gitte Lind, Marie Kaas, Anna-Marie 
Laustsen.  
 
Afbud: 
Camilla Hartung Hansen, Anette Bisgaard 
 
 
 
 

1) Mødeleder, ordstyrer og referent. 
Anna-Marie er mødeleder 
Tomas er ordstyrer  
Marianne fast referent. Silja er referent frem til 16,30, da Marianne er 
forsinket. 
 
Referatet fra oktober er udsendt på mail og godkendt. 
Det bemærkes, at Silja ikke, som bevilget af RB, deltog i kræfttemadag, men 
i temadag om dysfagi  
 

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 være mulighed for at stille spørgsmål til nedenstående orientering. Der 
vil evt. blive orienteret om yderligere: 

• Møde 24. oktober med Sygehusledelsen i Sygehus Sønderjylland. 
• God omstruktureringsproces i gang i Esbjerg Kommune, Sundhed og 

Omsorg. I forbindelse med møde med direktionen om 
omstruktureringen, er Etf blevet inviteret med at planlægge en 
temadag for ergo- og fysioterapeuter i maj 2017. Første 
planlægningsmøde har været holdt primo november. 
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Efter kommunale besparelser har der de seneste par år været relativ 
stor ledighed omkring Esbjerg. Den udvikling er ved at vende, så 
Esbjerg Kommune igen ’aftager’ flere ergoterapeuter.  

• Flere problemstillinger i Odense Kommune, både i Ældre- og 
Handicap- , Børn- og Unge- samt Beskæftigelse og 
Socialforvaltningen. Igangværende omstruktureringsproces i Odense 
Kommune, Ældre og Handicap skaber frustrationer.Det er svært at få 
gode intentioner om rehabilitering med fokus på borgerforløb 
implemteret. Mødes med direktør og Rådmand i Ældre- og 
Handicapforvaltningen 30. november, sammen med Karin fra RB og 
FTR.  

• Generalforsamling i KOS, kommunalt organisationssamarbejde i 
Odense Kommune 30.11.2016. FTR Lene Drejer deltager. 

• DSRs antologi, der blev omtalt på Rep16 kan hentes gratis her: 
https://dsr.dk/sites/default/files/24/dsr_antologi_bladet_fra_mun-
den_enkelt_opslag.pdf 
 

 
Indstilling: 
Tages til efterretning.   
 
Beslutning:     
Taget til efterretning.   
 

4) Indtryk fra Rep16 
Sagsfremstilling: 
Alle RB-medlemmer, undtagen Anette, deltog på Rep16. 
Mulighed for at dele indtryk og inspiration fra Rep16 med hinanden. 
 
Indstilling: 
RB tager tilbagemeldinger til efterretning og vurderer, om der er emner, som 
skal sættes på dagsorden til senere møde. 
 
Beslutning: 

            Tilbagemeldinger taget til efterretning.  
            Anna-Marie og Jørgen tager tilbagemeldinger med til HB’s videre evaluering 
af Rep16.  

 
5) Opsamling op på de individuelle RB-samtaler 

Sagsfremstilling: 
I perioden juni – november har Anna-Marie haft individuelle samtaler med 
alle RB-medlemmer (undtagen Anette, som har barselsordlov). 
 
Er der ting i forhold til samtalen, som RB-medlemmer lyst til at dele med 
hinanden, er der mulighed for det. 
 
Anna-Marie vil orientere om generelle tendenser i samtalerne: 

• Ny viden 
• Større indsigt i hvad der mening giver for den enkelte, og hvordan 

man trives bedst i RB. 
• Behov for varierende indhold og form på møder 
• Basis for gruppearbejde eller andre (mindre) møderformer? 
• Alle har stor opmærksomhed på at give plads til hinanden, holde 

dagsorden og tidsplan, lytte til hinanden og ikke gentage det, der 
allerede er sagt….  

https://dsr.dk/sites/default/files/24/dsr_antologi_bladet_fra_munden_enkelt_opslag.pdf
https://dsr.dk/sites/default/files/24/dsr_antologi_bladet_fra_munden_enkelt_opslag.pdf
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• Hvad er mening med de enkelte punkter på RB-dagsordenen? 
 

Anna-Marie ønsker at gentage de individuelle RB-samtaler. Så alle RB-
medlemmer har en samtale med Regionsformanden i hver valgperiode. 
Derudover mulighed for samtaler efter behov. 
 
Indstilling: 
Orientering fra RB-medlemmer og Regionsformand tages til efterretning. 
 
Der gennemføres mindst en samtale mellem RB-medlem og Regionsformand 
i hver valgperiode. 
 
Beslutning: 
Orientering taget til efterretning. Der forsøges fremadrettet, at nogle RB-
møder bliver planlagt med gruppearbejde/workshop. Anna-Marie og 
Marianne planlægger videre. Eks. planlægning af GF17.  
Der planlægges fremadrettet mindst en samtale mellem RB-medlem og 
Regionsformand i hver valgperiode. 
Anna-Marie opfordrer RB til at tage kontakt, hvis der er behov for en 
ydeligere snak.  
 

6) Planlægning af tema-møde 13. januar 
Sagsfremstilling: 
Lotte og Tina har sagt ja til at deltage på RB-mødet og være i dialog om, 
hvordan der kan udvikles en større synergi-effekt i det politiske arbejde, 
samtidig med respekt for at RB-arbejde er frivilligt og bæres af det, som giver 
mening for den enkelte. 
Vi ved, at Etf i den kommende tid vil lægge mange kræfter i demens-området 
og den arbejdsmarkedsrettede rehabilitering, fordi der er momentum, og 
mulighed for at skabe mange stillinger. Samtidig skal vi arbejde med det nye 
fokusområde.  RB skal også have blik for det, der rører sig blandt 
medlemmer lokalt og arbejde i forhold til det. Endelig skal der være plads til 
de sager, perspektiver og vinkler, som det enkelte RB-medlem brænder for. 
 
RB tager en tager en kort indledende snak mhp at ’tune’ os ind på 
drøftelserne 13. januar og de kommende drøftelser om det forslag til 
fremadrettet arbejde, som vi skal fremlægge på GF17.  
 
Vi skal fastlægge tidsrammen og sted for RB-mødet 13. januar. F.eks. 14-17, 
30 eller 15-18 i Fredericia 
 
Indstilling: 
RB tager en indledende drøftelse og beslutter tid og sted. 
 
Beslutning: 
Mødet lægges fra 14.30-17.30 i Odense på Lumbyvej. 
Anna-Marie har samlet emnerne fra drøftelsen til videre planlægning af 
temamødet. 
Punkt til RB-møde 23. januar: Demensalliancen. 
Punkt til et kommende møde (ikke fastsat dato): Aktivitet og deltagelse, 
hvordan får vi fokus på aktiviteterne i interventionen med borgerne. Drøftelse 
af hvordan vi sætter fokus på emnet. Skal der temeadrøftelse på et RB-
møde, medlemsarrangement el. lign.  
 

7) Generalforsamling 5. april 2017, tidsramme og sted 
Sagsfremstilling: 
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RB tager stilling til tidsramme og sted.  
I 2016 i Fredericia Idrætscenter kl. 17-21,30.  
 
Indstilling: 
RB træffer beslutning. 
 
Beslutning: 
GF17 afholdes i Fredericia Idrætscenter kl. 17-21.30 
Bordopstilling besluttes, når der er lavet detailplanlægning. 
 
 

8) Økonomi 
Sagsfremstilling: 
Der er vedhæftet en balance for perioden 1.1. -31.10.2016. 
Med rødt er forbruget i kroner markeret. Med gult er markeret det procentvise 
forbrug i forhold til budget. 
 
HUSK at aflevere alle bilag, som skal refunderes, snarest og senest med 
udgangen af december. 
Til orientering nedsættes godtgørelsen for at køre i egen bil (statens takst) pr. 
1.1.2017. Høj takst som anvendes til RB-møder: 3,53 kr. /km.  
 
Indstilling: 
Balancen vil blive gennemgået med mulighed for spørgsmål. 
 
Beslutning: 
Alle skal huske at aflevere alle bilag så hurtig som mulig, allersenest d. 
31.12.2016 
Rep16 bilag for repræsentanter skal sendes til etf. Hvis man har deltaget som 
gæst fra RB sendes til Anna-Marie. Beløbet for kørsel til Rep16 er 1,79 
kr./km. 
For kørsel til RB-møder angives 3,63 kr/km ( 2016-niveau) 
Det ser ud til at der er et lille overskud i 2016. Der er planlagt medlemsmøder 
i 2017 i samarbejde med uddannelserne og selskab for psykiatri. Anna-Marie 
drøfter dette med HB, da det forventes, at vi kommer ud af 2017 med et 
merforbrug.   
 

9) Fast punkt: Kort status over arrangementer, som er under under 
planlægning 
Sagsfremstilling: 
Der er aktuelt 3 arrangementer / møderække under planlægning til afholdelse 
i 2017. 
 

• Arrangement om PTSD, integration og kulturmødet. Tomas, Gitte, 
Birthe og Karin orienterer om, hvor langt planlægningen er.   
 

• Møder målrettet medlemmer i socialpsykiatrien, planlægges og 
afholdes i samarbejde med Ergoterapifagligt Selskab for Psykiatri og 
Psykosocial Rehabilitering. Der er ikke noget nyt 
 

• Anna-Marie har sammen med medlemmer fra Odense og Faaborg-
Midtfyn Kommuner holdt møde med leder på 
ergoterapeutuddannelsen i Odense. 
Vi har talt med en møderække (f.eks. 3 møder) med fokus på 
sammenhæng mellem aktivitetsvidenskab – teori – metoder – 
redskaber. Der vil ikke være tale om kursus, men en præsentation.  
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Uddannelseslederne i Odense og Esbjerg har påtaget sig at 
udarbejde et forslag.  
Der tænkes udbudt møder både i Esbjerg og i Odense i 2017. 
Der vil blive suppleret mundtligt. 
 

            Indstilling: 
      Orientering tages til efterretning og det godkendes, at der arbejdes videre      
      med møderækkerne, som udvikles sammen emd uddannelserne. 
 
     Beslutning: 

• Ad 1: Drøftelse for at kvalificere arbejdsgruppens videre arbejde. 
Arbejdsgruppen udarbejder en sagsfremstilling til dagsorden på 
næste møde i forhold til spørgsmål om hvad arrangementet skal 
indeholde. Giver det mening, hvis andre faggrupper inviteres med på 
arrangementet.  

       
10) Orientering om revison af Ergoterapeutuddannelsen  

Sagsfremstilling: 
Efter RB-mødet i oktober blev der sendt oplæg om revision af 
ergoterapeutuddannelsen. Det samme oplæg, som blev brugt på TR-
regionsmøderne i september. 
Oplægget er igen vedhæftet. 
 
Indstilling: 
RB har mulighed for at stille spørgsmål til oplægget og revisonen af 
ergoterapeutuddannelsen. 
 
 Beslutning: 

      Det skriftlige oplæg er taget til efterretning. 
      Birthe, der sidder med i arbejdsgruppe ved UC-syd som klinisk underviser, 

tilbyder, at RB-medlemmer også er velkomne til at kontakte hende, hvis de 
vil vide mere. 

 
11) Planlægning af RB’s julefrokost 

Sagsfremstilling: 
RB skal tage stilling til sted og starttidspunkt samt beslutte hvem, der 
planlægger det videre forløb. 
 
Indstilling: 
Julefrokosten holdes i Fredericia, så der ikke bruges tid på transport fra RB-
mødet. Alternativ kan være Odense.  
Starter kl. 18 eller 18,30. 
Har nogen lyst, står de for videre planlægning. Alternativt finder Anna-Marie 
et spisested. 
 
Beslutning: 
Julefrokosten holdes i Odense.  
I forlængelse af RB-mødet, som slutter 17,30. 
Marie og Helle planlægger julefrokosten. 
 

12) Næste møde 
Sagsfremstilling: 
Næste møde er planlagt til fredag 13. januar (tema-møde)  og mandag 23. 
januar 2017 kl. 15-19,30. 
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Indstilling: 
13. januar er et temamøde. 
 
23. januar vil bla. omhandle GF17.  
 
Beslutning: 
Møder jf. ovenstående. Anna-Marie og Marianne planlægger workshops til 
mødet d. 23.1. 
 
 

 
13) Evt.  

• Anne Mette Riber træder ud af RB. Christina Maj Nørgaard indtræder 
i stedet. 
 

• Jørgen fortæller, at han har deltaget i en MEDkonference. Nævner fx 
foredrag med Søren Voxtæt, der har skrevet ”faglig ledelse i 
offentlige institutioner”. Emnet kunne evt. kobles sammen med vores 
fokusområde. Tages med på et senere møde. 
 

• Helle har som RB-medlem deltaget i en temadag for kliniske 
undervisere, med fokus på at koble teori og praksis. 
Silja har deltaget i en temadag om kræftrehabiliering. 
Begge giver kort orientering på RB-møde 23. januar. 
 

• Marianne fortæller, at der nu er 2100 AMPS-kalibrerede 
ergoterapeuter i Danmark.  

 
• På senere RB-møde (dato ikke fastlagt) kan vi overveje et oplæg, der 

fokuserer på ergoterapi på somatisk sygehus. Birthe og Christina 
overvejer, hvordan de evt. kan være med til at kvalificere dette. 
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