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Referat af  RB-møde, Etf Region Syd, 11. oktober 2016. 
  
Til stede: 
Camilla Mohr Nielsen, Marianne Roth Sørensen, Jørgen Peschardt, Tomas 
Jacobsen (indtil kl. 17,30), Karin Horsted, Birthe Schultz (indtil kl. 19) ,Christina Maj 
Nørgaard (efter 17,30), Gitte Lind, Camilla Hartung Hansen, Anna-Marie Laustsen.  
 
Afbud: 
Anette Bisgaard (barselsorlov), Marie Kaas, Helle Svendsen, Anne Mette Riber, Silja 
Junker Jørgensen 
Andre afbud meddeles til mig hurtigst muligt, aml@etf.dk eller 53364981 
 
 

1) Mødeleder, ordstyrer og referent. 
Anna-Marie er mødeleder 
Gitte er ordstyrer  
Marianne fast referent. 
 
Referat fra mødet i september godkendes.  
Referatet er godkendt. 
  

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 blive givet supplerende mundtlig orientering til enkelte punkter og evt. 
orienteret om yderligere: 

• Møde 9. september med TR i Middelfart Kommune om flere ting. De 
overvejer af FTR. 

• Lønharmonisering inden for Psykiatrien i Region Syddanmark er 
afsluttet. Harmonisering har været forsøgt 2 gange siden 
Kommunalreformen i 2007, men er først lykkedes i sidste forløb, der 
har strukket sig fra efteråret 2016-september 2016. 

• Møde med Sygehusledelsen i Psykiatrien i region Syddanmark. 
12.oktober. Har bedt om mødet for at drøfte hvordan funktionen som 
fagkoordinator kan bruges bedre. 
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• Dialog møde med medlemmer i Aabenraa Kommune og 
regionsformand 27. september. 

• Møde 29. september med medlemmer ansat på Sygehus 
Sønderjylland (Aabenraa og Sønderborg). Sammen med Danske 
Fysioterapeuter og FOA. Om problemstillinger på arbejdspladsen. 
Har som opfølgning bedt om møde Sygehusledelsen i Sygehus 
Sønderjylland. Afholdes 24. oktober. 

• TR-regionsmøder i Odense og Kolding 21. og 29. september. 
• Møde med uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen og 

bestyrelse for UC Syd i Esbjerg 16. september. Tilsvarende møde i 
Odense 17. november. 

• Møde med direktionen for UC Lillebælt om organisationsændring og 
ændret taxameter til de enkelte uddannelser. 19. september. 

• Møde i Socialpsykiatrien i Middelfart Kommune, sammen med Tina 
Nør Langager 7. oktober. 

• HB-møde i Etf 13.-14. september. Stort fokus på Rep16. 
• Møde med nye ergoterapeutstuderende i Odense og Esbjerg. 16. og 

23. september. 
• Gode erfaringer med brug af skype business til møder med 

medlemmer, TR og internt i Etf (politisk netværk). Laver nyhed til 
hjemmeside mv. for at få flere til at bruge muligheden. 

• Har afsluttet individuelle RB-samtaler med næsten alle RB-
medlemmer. Har aftalt med Anette, at samtale tages, når hun er 
tilbage fra barsel. Der mangler kun aftale med Anne Mette. Der laves 
en opsamling på RB-mødet i november. 
Har deltaget i introduktion til DSAs hovedbestyrelse. 

 
Indstilling: 
Tages til efterretning.    
 
Beslutning:      
Orientering taget til efterretning.  
 
Der har i forbindelse med TR-regionsmøderne i september lavet oplæg om 
revision af ergoterapeutuddannelsen. Det vedhæftes referatet. Der gives 
mulighed for en drøftelse på mødet i november.  
 
Der er siden udsendelse af dagsorden kommet en forespørgsel om tilskud til 
et oplæg i forbindelse med en temadag for ergoterapeuter ansat i 
hospitalspsykiatrien. Der gives tilskud til transport og evt. honorar. 
 
 

4) Beslutning om RB-medlemmers deltagelse i Rep16 
Sagsfremstilling: 
Alle medlemmer har mulighed for at overvære Repræsentantskabet. Etf 
betaler ikke overnatning og transport. 
 
Overværelse af Rep16 vil være en kompetenceudvikling for RB-medlemmer, 
som ikke er valgt som repræsentanter. 
RB kan derfor beslutte at betale for et antal RB-medlemmers deltagelse. 
RB-medlemmer, der ikke er valgte reprædentanter tager inden stilling til, om 
de evt., er interesserede i at overvære Rep16. Der er på budgettet afsat i alt 
7.000 til deltagelse i konferencer mv. Beløbet kan helt eller delvist anvendes 
til RB-medlemmers deltagelse på Rep. 
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Indstilling: 
RB tager stilling til hvor mange RB og hvilke RB-medlemmer, der som 
kompetenceudvikling kan deltage i Rep16 og få udgifterne betalt. 
 
Beslutning: 
Det besluttes, at RB-medlemmer, der gerne vil deltage, får udgifterne 
dækket. 
Helle og Tomas som ikke supleanter vil gerne deltage. 
Christina, Camilla og Silja vil også gerne deltage, hvis ikke de bliver indkaldt 
til repræsentantskabet. 
 

5) Ønsker fra RB-medlemmer om deltagelse i konferencer mv. i 2016 
Sagsfremstilling: 
Der er på budgettet afsat i alt 7.000 kr. til at RB-medlemmer kan deltage i 
konferencer mv., som er relevante i forhold til opgavevaretagelse i RB. 
Beløbet kan være brugt helt eller delvist til RB-medlemmers deltagelse på 
Rep16. 
RB-medlemmer tager inden mødet stilling til, hvad de evt. ønsker at deltage i 
 
Indstilling: 
RB tager stilling til de ønsker, der fremkommer. 
 
Beslutning: 
Silja- deltagelse i temadag om kræftrehabilitering 
Helle- deltagelse i temadag for kliniske vejledere 
 

6) Fast punkt: Kort status over arrangementer, som er afholdt eller under 
under planlægning 
Sagsfremstilling: 
Der er aktuelt 2 møderækker under planlægning til afholdelse i 2017. 
 

• 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.  
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 og evt. efterudsendt materiale.       

     
            Indstilling: 

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

møderækkerne. Der arbejdes videre med oplæg til kursusforløb omkring 
aktivitetsparadigmet. Camilla H.H. deltager i arbejdsgruppen.  
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7) Planlægning af kommende arrangementer 
Sagsfremstilling: 
Da vi har besluttet flere arrangementer, der først kan udbydes i 2017, er der 
på budgettet plads til et eller evt. flere arrangementer, som afvikles i 2016. 
RB skal forholde sig til, om der evt. er forslag. RB skal tage stilling til, om der 
er RB-medlemmer, som har kræfter til og interesse i at være primus motor af 
udvikling og afholdelse af arrangement  
 
Indstilling: 
RB beslutter om der skal iværksættes yderligere arrangement/er til afvikling i 
2016. 
 
Beslutning: 

     Der planlægges ikke yderligere arrangementer i 2016.  
 
      Kommende emner til arrangementer kunne være, PTSD, integration, 

kulturmødet. Thomas, Gitte, Birthe og Karin arbejder videre med at 
kvalificere evt. arrangement. 

 
8) Hvordan kan Etf i højere grad få samlet fokus i opgavevaretagelsen og 

derved opnå synergi og større gennemslagskraft? 
Sagsfremstilling: 
Det nye formandskab i Etf og de 3 regionsformænd ønsker at udvikle en 
større synergi-effekt i det politiske arbejde. 
Anna-Marie vil på mødet uddybe dette nærmere. 
Aktuelt betyder det, at der i den kommende tid vil blive meget fokus på 
demens-området og arbejdsmarkedsrettet rehabilitering. 
RB tager en indledende drøftelse af hvordan det vil påvirke RB’s arbejde og 
prioriteringer. 
Denne drøftelse kan evt. kvalificeres på senere møde, hvor vi kan invitere 
Lotte Lagoni eller Tina Nør Langager. 
 
Indstilling: 
RB tager efter den indledende drøftelse stilling til hvordan vi kan kvalificere 
debatten, så vi senere kan træffe relevante beslutninger.    
 
Beslutning: 

            RB beslutter, at den overordnede diskussion om RB’s arbejde og  
            prioriteringer sættes på til en drøftelse i temamødet i januar inden  
            julefrokosten.  
            På mødet i november drøftes demensområdet, og de indsatser RB vil  
            arbejde videre med. 
 

9) Næste møde 
Næste møde er planlagt til onsdag 30. november 15-19,30.  
 
Vi skal bla følge på de individuelle RB-samtaler samt tage stilling til afvikling 
af julefrokost og RB-møde inden julefrokosten. 
 
Beslutning: 
Vi skal (bla) drøfte: 

• Opfølgning på individuelle RB-samtaler 
• Fastlæggelse af tid og sted til julefrokost 13. januar samt 

forudgående RB-møde 
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• Drøftelse af evt. kommende arrangement om PTSD, integration og 
kulturmødet 

• Revision af ergoterapeutuddannelsen. Mulighed for at spørge ind til 
oplæg, der er udsendt med referat fra RB-møde 11.10.2016 

 
 

10) Evt.  
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