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Referat fra RB-møde, mandag 15. juni 2015 kl. 15-19,30. 

Afholdt i Erritsøhallen, mødelokale 1. Krogsagervej 42, Erritsø, 

Fredericia.  
 

Deltagere: 

Camilla Mohr Nielsen, Marianne Roth Sørensen, Jørgen Peschardt, Marie 

Kaas, Silja Jørgensen, Helle Svendsen, Birthe Schultz, Karin Horsted, 

Tomas Jacobsen, Gitte Lind, Christina Nørgaard, Kamilla Mercado, Anna-

Marie Laustsen 

 

Afbud: 

Anne Mette Riber og Anette Bisgaard 

 

 
1) Mødeleder, ordstyrer og referent. 

Anna-Marie er mødeleder 
Marie er ordstyrer. Karin er med-ordstyrer. 
Marianne er referent. 

            
 

2) Operationalisering af fremadrettet arbejde.  
            Handleplan er godkendt. Skema over opgaver sendes med ud med    
            referatet. 
 

3) Hvad har RB ønske om at have overblik over? 
 

 Punkt til næste møde: resultat af folketingsvalg, drøftelse af 
konsekvenser for ergoterapeuter.  

 RB-medlemmer gøres opmærksom på muligheden for ind i 
mellem at deltage på Tr-regionsmøder.  

 Der er besluttet, at ”Arrangementer” sættes på som fast 
punkt på dagsorden, med en orientering om hvad der sker 
frem til næste RB-møde.  

 Der er besluttet at punkt 4 ” kort orientering om 
vigtige/principielle sager” / ”kort orientering fra formanden” 
bliver fast orienteringspunkt på dagsorden.  

 Der er besluttet, at hvis RB-medlemmer har behov for en 
drøftelse, sendes punktet til regionsformanden 1-2 uger før 
mødet.  

 Der er besluttet, at hvis der under drøftelser kommer emner 
op, der giver inspiration til debat, sættes disse på som punkt 
til en senere møde.  
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4) Kort orientering om vigtige eller principielle sager / forhold rundt 
omkring: 
Anna-Marie orienterede om: 

 12 timers vagter på SVS (SydVestjysk Sygehus) 

 Situationen på Psykiatrisk afdeling Vejle-Kolding 

 Odense kommune. Organisationsændring og møde med 
rådmand Ældre- og Handicapforvaltning, ændringer i Børn- 
og Unge- samt Social- og arbejdsmarkedsforvaltningerne. 

 Esbjerg kommune. Økonomi. 

 De specialiserede regionale (og kommunale) tilbud, på 
hjælpemiddel- og hjerneskadeområdet.  Nedlæggelse eller 
virksomhedsoverdragelse? 

 Drøftelse i Etf om fremtidig organisationsstruktur i Etfs 
sekretariat. 

 Orientering om FTF og LO, AML sender bilag ud til 
orientering. ( udsendt på mail d. 17.6.2015) 

 
5) Hvordan får medlemmer kendskab til relevante jobs? 

 AML drøfter med afdeling ”Fag” om fokus på 
karriererådgivning kan boostes, eller hvordan RB kan sætte 
det i fokus. 

 På septembermødet drøfter vi muligheden for ” 
Ergoterapiens dag”, hvor vi også kan tænke jobsøgning/-
skifte ind som tema. 

 AML drøfter med kommunikationsafdelingen, om der kan 
laves en artikel til fagbladet / papir/net om problemstillingen 
med at ergoterapeuter ikke altid finder og søger relevante 
jobs. 

 Forslag om et medlemsarrangement i brug af ”Linked-In”, div. 
Jobsøgnings-sites, kommuner og regioners hjemmesider. 
Camilla overvejer, om hun evt. kunne undervise. 

 AML sender forespørgsel til TR, så vi kan få en 
tilbagemelding om, hvad der er brug for. 

 
6) Økonomi 

RB blev orienteret om aktuel økonomisk status, hvilket blev taget til 
efterretning. 

 
 

7) Prioritering af RB’s deltagelse i temadage mv. 

 Ergo15, 11.-12. november 2015.  
RB-medlemmer undersøger, hvorvidt de har mulighed for at 
deltage i ERGO15 med betaling fra arbejdsgiver. Senest d. 
23.6. meldes tilbage til Anna-Marie. Herfeter tages stilling til 
om alle RB-medlemmer, der ønsker det, kan deltage. 
 

 Rehabiliteringsforum Danmark. Konference 
Ingen RB-medlemmer deltager. 
 

 
8) Arrangementer: 

 
                  Arrangementerne om robusthed og tværfaglighed er på vej til    
                  at blive annonceret/ afventer nærmere beskrivelse af indhold     
                  på hjemmesiden. 
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 Forslag fra DSR/ geriatrisk sygepleje om ny temadag. I 
samarbejde med FOA, DF og Etf. 13. eller 18. november i 
Fredericia. 
RB er ikke umiddelbart indstillet på at prioritere deltagelse i 
en temadag om geriatri så tæt på de to dage, vi har afholdt 
primo 2015. Tidspunktet ligger heller ikke særlig godt i 
forhold til andre aktiviteter i Etf.  
AML melder tilbage til DSR/geriatrisk sygepleje om vores 
indstilling, men at vi gerne vil have en tilbagemelding om 
indholdet for temadagen. Bliver temadagen til noget, akn vi 
evt. stille forslag om TRIV-konceptet som del af indholdet.  
 

 Ergoterapeut Mikael Vittrup har tilbudt foredrag om at være 
hjerneskaderamt. På nuværende tidspunkt melder vi tilbage 
med et nej tak, men at vi glæder os til at høre ham på 
ERGO15. 

 
9) Næste møde 3. september 

 Resultat af valg, og dets konsekvenser for os. 

 Faste punkter til dagsorden: 
o Arrangementer i den kommende periode 
o Kort orientering fra formanden 

 Drøftelse af ergoterapiens dag – evt. med et fokus/tema om 
jobsøgning/-skifte. 
 

 
 

10) Evt.  
           Der gives en opforddring til at huske sundhedskartellets temadag for      
           bestyrelser i Region Syddanmark d. 25.11.2015. kl. 12-17.(Sæt kryds    
           i kalender – indbydelse kommer) 
 

 

 


