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Referat arbejdsudvalget
mandag den 20. maj 2019 kl. 17.00 hos 3F, Langelandsvej 3, Middelfart
Indbudte

Mødt

Regionsformand, Niels Ole Beck

X

Hovedbestyrelsesmedlem, regionsnæstformand, Gitte Ottosen

X

Regionskasserer, Lone Thomhav

X

Arbejdsudvalgsmedlem, Karsten Wohlgemuth

Ej Mødt

X

Arbejdsudvalgsmedlem, Birthe Stjernegaard

X

Organisationssekretær, Elna Johansen

X

Hovedbestyrelsesmedlem, Jan Stubberup

X

Hovedbestyrelsesmedlem, Tina Maria Lund Kristensen

1.

Afbud

X

Gruppeformand, Poul-Erik Svendsen

X

Sekretær uden stemmeret: Jan Salskov

X

Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2.

Godkendelse af referater
Godkendt.

3.

Særlige punkter til arbejdsudvalgets behandling
a.

EP-Valget
Gitte: Det har været en kompliceret valgkamp, dels pga. folketingsvalg. Vi har haft for få plakater, men det var den
økonomi vi havde. Christel har ikke været vandt til at der er folketingsvalg samtidig. Cristel har været frustreret. Christels 3 folk arbejder frivilligt. Der er for mange der skal involveres i beslutningsprocessen. Kredsene har ikke været
gode til at melde tilbage på henvendelser.
Det er ikke kun Christels valgkamp der har udforringer. Det har alle EP-kandidater. Den menige vælger er slet ikke
klar over hvem der stiller op til hvad.
Var imponeret over at Christel kunne komme i tv-2 med indsamling af affald på Fanø.
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Tror ikke der skal satses på flere plakater.
Hvor mange lægger mærke til plakater? Synes det er en god idé at stille op på en række ved indfaldsveje.
Vil leje et plakathold ved næste valg. De har fulgt alle regler til punkt og prikke.
Vi må aldrig vide os sikker på Christels genvalg. Chafførerne for Christel skulle have været bedre klædt på til opgaven.

b.

4.

Status på EP-valget

Nyt fra regionsgruppen
Poul-Erik: Siden december har det handlet om Løkkes sundhedsreform. Regionsformanden har hele tiden været imod den
model. Med en rød regering vil der også ske nyt på sundhedsområdet. Dog ikke nedlæggelse af regioner. Har været i Barcelona og kigge på deres sundhedssystem. De har de samme udfordringer som os.
Mange sygdomme (kronikere) skal lægges uden for akutsygehusene. Det er for stor forskel på hvordan kommunerne
behandler patienter der er udskrevet fra sygehusene. Udligningsreformen virker ikke. Regionerne kan oprette fødeklinikker,
men det vil ikke række til de fødsler der er.
Fremover vil der blive mere individuel medicin. Fremover kan man tage en gentest og målrette medicinen mere præcis til
den enkelte.
Mange har flere kroniske lidelser, som giver store udfordringer. Skal til et møde hvor der skal komme et udspil til hvordan det
gribes an.
Der er sket en stor forandring hen over de senere år, fra generel behandlling til individuel behandling.
I Odense forskes der i at undersøge hvilken medicin patienter kan tåle.
Sundhedshusene rundt i regionen er oprettet på mange forskellige ordninger, fordi kommunerne er meget forskellige.
Forureningen i Grindsted kører i højeste gear. Jørgen Lehmann har lavet et stort stykke arbejde på dette område. Indbyggerne i Grindsted undersøges for at finde ud af om der er flere sygdomme i Grindsted end andre steder.

5.

Organisationssekretær
Elna: Møde i torsdags. Sender planen til Jan, som lægger den på hjemmesiden.

6.

Regionskassereren
Lone: Jørgen står stadig for udbetalinger. Alle medlemmer skal sende kopi af kørekort eller pas samt sundhedskort til Lone.

7.

Korte meddelelser fra arbejdsudvalgsmedlemmer
Gitte: Synes vi skal afsætte tid til et strategisk møde i forlængelse af et arbejdsudvalgsmøde.
Udvidet møde den 18. november.
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8.

Eventuelt
Næste møde: 17. juni.
Referat
Jan Salskov
sekretær

