Bestyrelsesmøde Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv

Tidspunkt: Tirsdag d. 13. august 2019, kl. 16.00 – 20.00
Sted: Johannevej 11, Odense (Hos Helle)

Dagsorden og referat godkendes.

Konstituering af bestyrelsen – sekretær og faglig tovholder efter Sven
Svens opgaver som faglig sekretær og medlem i tværfagligt selskab vedr. ryg skal
besættes.
Ryggruppen: opgaven er bla at etablere et samarbejde mellem de andre muskuloskeletal
faggrupper: Akupunktur, sport, smerte, manuel terapi, McKenzie. Ønsket er et godt
samarbejde fx. et fælles rygseminar. Der har været holdt et møde i gruppen. Efter næste
møde i ryggruppen tager vi en rygdrøftelse i bestyrelsen. Sana deltager i gruppen, Gitte
deltager i regi af DF og Frederik holdes tæt orienteret.
Mht faglig sekretær: Rollen som kontaktperson for eksterne henvendelser har Sana haft i
lang tid, også mens Sven har siddet i bestyrelsen. Opgaven med at svare på spørgsmål i
brevkassen udgår - folk sender mails med spørgsmål til medlemmerne af bestyrelsen
direkte.
Faglig sekretæren holder også styr på medlemslisten + Adminstration af “sikker mail”:
Helle snakker med Sven
Referat fra samarbejdsmødet med Ergoterapeuterne - og det videre samarbejde
bla. tværfaglig gruppe vedr. ryg.
Der er indledt samarbejde omkring kontorergonomi (m. Jytte Tolstrup BFA)
På beskæftigelsesområdet er der også grundlag for at lave noget fælles. Der har været
flere ergoterapeuter med på Mortens kurser.
Der er fortsat samarbejde omkring ergonomiseminariet
Ryggruppen (Tværfagligt selskab under DF, som Sven har været med i) fortsætter v.
Gitte
Hjemmeside
Hjemmesiden er opdateret m. relevante dok. Peter laver profil.
Vi fortsætter med fælles nyhedsbrev med nyt på hjemmesiden f.eks. vedr. kurser,
seminarer mv.
Neurologisk Selskab har bemærket hjemmesiden, de oplever den meget brugervenlig.

Morten fortsætter som webmaster.
Efteruddannelse (og vejen til specialistgodkendelse)
Helle, Frederik og Gitte har modtaget materiale fra Australien og har oversat og delvis
bearbejdet det. Indledende drøftelse af oversættelsen – og det videre forløb
På WCPT kongressen i maj præsenterede Australien deres specialiseringsordning, som
tog hensyn til en stor bredde af specialer. Som udgangspunkt har Frederiks datter
oversat den australske version til dansk. Gitte, Helle og Frederik arbejder videre med
det. Vi satser på en hel dag i foråret, hvor hele bestyrelsen kan arbejde med det. Forslag
om at sætte i høring for medlemmerne, evt. på Ergonomiseminaret. Forskel: australien
har 4 niveauer, DK kun to niveauer.
Drøftelse: om arbejdsmiljø og beskæftigelse kan dækkes af den samme version. Der
mangler noget omkring medarbejderinddragelse/organisationsforståelse.
LinkedIn
Brug af sociale medier afht. branding, faglighed, sparring, netværksdannelse mv.
LinkedIn: Sana har oprettet gruppe på LinkedIn, men der er ikke aktivitet i gruppen, bla
kan man ikke dele opslag med sine egne netværk. Thomas skal på kursus i brug af
LinkedIn - vi udsætter pkt. til næste gang. På verdensplan er der forskellige præferencer
mht brug af LinkedIn, Facebook og Twitter.
Google: Pelle foreslår annoncering på Google (af kurser og af selskabet). Sana kontakter
Pelle.
Facebook har heller ikke fungeret optimalt: Facebook er ikke til arbejdsbrug
Kurser og Ergonomiseminar
Ergonomiseminar: Gitte og Helle kontakter Ergoterapeuterne. Ønske om kultur. På næste
møde i okt. brainstorm med ideer. Lægge datoen (25.-26.maj 2020) på ergonomi.dk og
på fysio.dk. Huset i Middelfart er reserveret incl. flere værelser.
Kontorergonomi: 2 kurser er annonceret. Gitte, Sana, Thomas og Jytte (BFA) er med.
Beskæftigelsesindsatsen: Morten er klar i 2020
Forflytning: Trin2 gennemføres i sept., Trin 3 er annonceret i dec. Der afholdes
Kredsmøde i Region Midt i okt. Sven, Cecilie og Maja arbejder på fornyelse af
forflytningskurserne.
Medlemmer af bestyrelsen deltager gratis i dagskurserne.
Annoncering: bruge evalueringerne systematisk i annoncering “deltagerne udtaler…”
Lægge videoer op.
Annoncering i fysioterapeuten: Gitte forsøger videre mht annoncering af flere kurser i
samme blad.

Frikøb af Maja til NKR arbejde
NKR om tryksår vil udover møder indebære op til 3-4 dages læsning af artikler.
DF har en pulje (100.000kr årligt) til arbejde med NKR. Vi ansøger puljen om dækning af
udgiften. Maja udfylder skema sammen med Gitte - der er ansøgningsfrist 23.8
Markedsføringsmulighed
Opfølgning fra DSF dialogmøde 20. juni 2019, hvor Gitte og Helle deltog. Danske Fys
ønsker at hjælpe de faglige selskaber med markedsføring, og har lavet en skabelon vi
kan anvende til et fremstød, som de ønsker at lave. (Gitte og Helle færdiggør et udkast
som eftersendes i løbet af mandag)
Cecilie (DF) ønsker at hjælpe DSF med markedsføring, så bruger af danske
fysioterapeuter føres hen til de faglige selskaber.
GDPR – er vi i compliance?
Gitte kommer med en opsamling fra GDPR møder i DSF regi.
Der er behov for, at vi har en klar strategi på området.
Vi skal have en oversigt over de data vi opbevarer
Vi har navnelister fra kurser, seminarer og medlemsliste.
Gitte har udarbejdet en oversigt, som sendes til DF og til Frederik.
Ved tilmelding: husk at deltagerne skal give tilsagn til udsendelse af deltagerlister mv
Mails, der ikke er systematiserede, skal ikke slettes eller have godkendelse.
Kommende møder
2.okt (skype) og 13.dec.(fremmøde i København. Thomas finder et sted)
Møder i 2020 planlægges 13.dec. OBS på “specialistmøde” (se pkt.6)
Evt
Info fra WCPT, Danmark deltager ikke i WCPT i Dubai næste forår. WCPTs bestyrelse
(Frederik) mødes regelmæssigt.
NKR:Gitte svarer DF at DSFIA kun er perifert i berøring med NKR, da vores område ikke
er i berøring med NKR/ behandlingsforskrifter.
PERMA: Rapporten er udkommet, men ligger ikke på NFAs hjemmeside endnu. Gitte
kontakter DFredaktionen om at rapporten er der….evt. artikel.
”Rehabilitation World Congress”, som afvikles den 8.-10. september 2020 i Aarhus (Sana
har tidligere nævnt det, måske som punkt?) Gitte hører Sana, om vi skal deltage???

Guldlokprojektet/ NFA/ Andreas Holtermann mfl. har besøgt Carslberg/Helle mht
indledende projektsamarbejde - er interesseret i flere arbejdspladser. Spørg Helle om
yderligere.

