
Dagsorden  
 

 

Tid: kl. 14.00 

Sted: Rosenborggade 1B 

 

Dagsorden  

RB: regionsbestyrelse  

GF: generalforsamling  

B: Beslutning 

O: orientering 

D: diskussion  

1. Velkomst v. formand  (5 min) – O, B  

Ordstyrer til dette møde er Jesper Ottosen 

Dagsorden og ordstyrer godkendes 

Ordstyrerliste: 

 

1 Line Schiellerup 

2 Rasmus Sylvest Mortensen 

3 Per Tornøe 

4 Katja Milling Knudsen 

5 Charlotte Larsen 

6 Tilde Randsborg 

7 Per Norman 

8 Anders Breinholt Nielsen 

9 Jesper Ottosen 

10 Mie Knudsen 

11 Bente Andersen 

12 Børge Bo Hansen 

 

2. Orientering v. formand (15 min) – O 

 



3. Orientering v. formand (15 min) - O 

Fokus på generalforsamling fortsat (60 min) - O, D & B 

De første 15 min: Status og orientering fra planlægningsgruppen 

 

Note: Planlægningsgruppen har holdt møde d. 3.1 og har godkendt vedlagte plan. I bedes forholde 

jer til planen og tilkendegive om den kan godkendes. - Se bilag.  

Planen gennemgås ikke, men RB er velkommen til at stille spørgsmål. Forberedelse til GF kommer 

på igen, evt. til både marts- og aprilmødet. 

 

De næste 30 min: Beretningen skriftlig som mundtlig 

 

Skriftlig: 

Hvad ønsker RB at lægge vægt på fra bestyrelsens 18 mds arbejde. Hvad ønsker i at medlemmerne 

kan løse om, når de får bretningen? Har i billeder fra forskellige arrangementer i DFys H regi, i 

endnu ikke har delt med RB så send dem gerne vores vej.  

 

Vedlagt som bilag er hhv. RB's liste fra sidste møde samt supplerende fra regionskontorets 

gennemgang. Er der noget der mangler som er vigtigt at få med? Listen bruger Line og Yrsa som 

afsæt, når vi bliver interviwet slut januar.  

Beretningen har nyt layout, men LS anbefaler at vi i prioritering af emner fokuserer på tidl. 

overskrifter. 

• Forord fra regionsformand 

• Beskæftigelse og arbejdsforhold 

• Politisk interessevaretagelse 

• Uddannelse 

• Faglig udvikling 

• Medlemsaktiviteter 

• Regnskab for YYYY – YYYY 

Proces: Prioritering eller kondensering af emner på mødet: 

De sidste 15 min: Prioeritering eller kondensering af emner på mødet: 

LS skriver tekst til mundtlig beretning. Hvad kunne I godt tænke jer at høre formanden lægge vægt 

på for de kommende 2 år? 

4. Pause (10 min) 

 

5. Medlemsarrangementer (30 min) - D & B 

Indstilling: 

• at RB drøfter og beslutter en ambition og plan for afholdelse af x antal arrangementer for 

medlemmer i Region Hovedstaden. 



• at RB drøfter generelt bestyrelsen rolle som initiativtager til arrangementer. Er RB vært? 

Skal medlemmer kunne møde en eller flere bestyrelsesmedlemmer? 

Yrsa har lavet årshjul, som kan hjælpe med planlægning fremover - se bilag 

 

Indhold: 

Tidligere bestyrelser har haft en arrangementsgruppe, der stod for ide, plan og afholdelse. 

Der kan skelnes imellem adhoc behov, faste og planlagte. Af Regionens faste er, traditionen med at 

holde dialogmøde året, hvor der ikke er GF. Desuden et hvor der gøres ekstra ud af invitation til at 

deltage i møde, forud for Rep. Derudover afholdes der TR netværksmøder fast, netværksmøder for 

ansatte i myndighedsfunktion, et nyetableret indenfor beskæftigelse og indenfor psykiatri. Og der er 

planlagt Nål og Skål som vi senere drøfter om det skal være fast. 

På Regionens bucketliste over mulige arrangementer er; 

• fredagsbar – sociale arrangement f.eks minigolf i Kødbyen 

• ”FED” – aflyst dialogmøde – kan du ikke prøve at finde det frem i bilag/noter fra forrige 

møde 

• Vestibulær rehabilitering med Mchael Smærup og Jane Lundbæk 

• Kropsidealer: med materiale til dialogmødet i foråret 2020 -m rykkes til efteråret 2022 

• Medlemsarrangement om evidens? 

• y 

• z 

En plan kan være at nedsætte en arrangementsgruppe, en anden kan være at bestyrelsen en gang om 

året beslutter 4 arrangementer og lægger dem ind i et årshjul. For kommende bestyrelser vil det 

være en fast opgave. Arrangementer kan også gentages og der kan selvfølgelig planlægges ad hoc 

også. Men målet må være at der bliver afviklet ”klub” arrangementer flere gange om året. 

6. Oplæg om indsats i Ukraine (15 min) 

Oplæg fra Rasmus og Tilde, om deres arbejde og oplevelser i forbindelse med Sahvas engagement i 

Ukraine. 

https://www.rigshospitalet.dk/presse-og-nyt/nyheder/nyheder/Sider/2022/november/det-er-som-om-

at-jeg-har-efterladt-noget-dernede.aspx 

7. Projekt Direkte Adgang orientering (15 min) 

Indstilling: Efter orientering og drøftelse, tager RB orienteringen til efterretning. 

Indhold: RB får en orientering om resultater fra projekt Direkte Adgang og evalueringsrapport   v/ 

Jesper, Per T og Per Norman. 

Indtil udgivelse af pressemeddelelse, slut januar, er rapporter og resultater underlagt fortrolighed. 

https://www.rigshospitalet.dk/presse-og-nyt/nyheder/nyheder/Sider/2022/november/det-er-som-om-at-jeg-har-efterladt-noget-dernede.aspx
https://www.rigshospitalet.dk/presse-og-nyt/nyheder/nyheder/Sider/2022/november/det-er-som-om-at-jeg-har-efterladt-noget-dernede.aspx


Projektets var forankret i Center for Forskning og Forebyggelse og forsøgsperiode var 1.11.2020 til 

31.10.22 og besværliggjort at Covid-19 pandemien. Samarbejdsudvalget (SU) i Region 

Hovedstaden, har på deres møde i december modtaget et kort oplæg med nedslag fra evalueringen. 

Oplægget blev give af forskningsgruppen tilknyttet projektet. 

8. Orientering om Nål og Skål (30 min) 

Indstilling: 

• At bestyrelsen godkender planen i sin helhed 

• At bestyrelsen tager stilling til oplæg om aflysning ved for få deltagere (< 25 tilmeldte) 

• Brainstorm på kahoot 

• At bestyrelsen bakker op om arrangementet ved at deltage 6.2 

Indhold: 

Planlægningsgruppen har holdt møde og lagt plan for arrangementer d. 6.2 – se vedlagte bilag 

Planlægningsgruppen gennemgår programmet til mødet = mere tid 

RHS har lavet foreløbig annoncering til SoMe – live 2.1.2023. Arrangementet er på kursusportalen 

– fra uge 1. 

Vi har inviteret forskellige interessenter til at deltage: 

DSF, PFA, DSA, DFys forhandlingsafdeling og karriererådgivning. 

Jeanette Præstegaard deltager som gæst 

Planlægningsgruppen har prioriteret en kahoot for at få et lærerigt og festligt indslag af kort 

varighed – samt at dimittenderne får en ”goodiebag” udleveret, hvor goodie den bliver vil komme 

an på mulighed for sponsorater. Der rettes henvendelse til et par firmaer der sælger udstyr. Der 

udover samler vi samme af DFys merchandise og flyers/folder/pjecer med relevant info. 

9. Pause (15 min) 

 

10. Opfølgning på Regionsbestyrelseskonference (30 min) - O, D 6 B 

Indstilling:  

 

RB genopfrisker deltagelse på regionskonferencen. Drøfter hvad der skal ske med fokusområder og 

træffer beslutning om dette.  

 

Indhold: 

Regionsbestyrelsen deltog i konference d. 5-6 september 2022, fik bl.a.: 

 



- Oplæg fra chefanalysiker Niels Erik Kaaber Rasmussen om analyse og medlemsfastholdelse.  

- Oplæg fra Laust Høgedahl om organissationsgraden på det danske arbejdsmarked 

- Oplæg fra Marianne Levinsen om fremtidens udfordringer og muligheder osm 

medlemsorganisation 

 

På konferencens sidste dag havde bestyrelsesn gruppearbejde og skulle beslutte 3 fokusområder ud 

fra det som vi havde hørt fra oplægsholderne.  

 

Se vedlagte billede med mål fra regionsbestyrelseskonferencen samt 3 fokusområder til bestyrelsens 

videre arbejde. 

 

3 fokusområder blev til 4 

Fastholdelse af 

dimittender i 

foreningen 

 

Indsats: målrettet 

dimittender 

Fastholdelse af 

medlemmer 

 

Indsats: lokal 

synlighed 

Fastholdelse 

og 

rekruttering 

blandt 

studerende 

 

Indsats: 

synlighed 

overfor 

studerende 

Blandede 

bolsjer 

Faglig fredagsbar 

TR mere 

relationsarbejde på 

arbejdspladserne 

Fredagsbar 

TR får en rolle 

ift. de 

studernede 

Større involvering af 

det faglige ben i 

vores politiske 

arbejde og 

derigennem 

involvering af 

medlemmer 

RB på arbejdsplads 

besøg i frokostpausen 

LYT LYT LYT 

(arbejdsmiljø trivsel) 

Studernede: 

andre semestre 

end 7. - 

inddrage 

faglige 

selskaber 

(digitalt)? 

TR kontakt til 

de studernede i 

klinisk 

undervisning 

Gratis medlemsskab 

af de faglige 

selskaber de første 

måneder 

Formulerer klar 

budskab: hvorfor 

medlem af Danske 

Fysioterapeuter 

Kontakt 

løbende på 

studiet ikke 

kun i 7. 

semester 

Faciliterer til at 

få de faglige 

selskaber med 

på banen - også 

på studiet 

løbende - 

"fredagsbar" 

tanker i 

regionen (det 

nære) 

Dimittender - dialog 

- møde - 

"fredagsbar" - indrag 

Flere medlemsmøder 

hvor vi kan pust til at 

medlemmer 

arrangerer 

Møde op på 

skolen 

TR indsats for 

de studerende i 

praktik 



faglige selskaber - 

netværksidéeer 

Dimittant invitation 

Modernisering 

/gennemskuelighed 

(SoMe) 

 

Synlighed 

overfor de 

studerenede  

- video  

- fredagsbar 

med netværk 

Møde for 

dimittender i 

synlighed 

Synlighed: konkret 

målsætning - video 

eller nyhed i kapitler. 

Hvor mange nyheder 

pr. måned? 

 Webinarer for 

de studerende  

Speciel fysisk tilbud 

for dimittender med 

faglige selskaber 

Fokus på "Nytten af 

både DaFys og de 

faglige selskaber i 

regionenerne 

 Kom ud til de 

studerende 

TR fokus på 

nyansatte på 

arbejdspladserne 

(mentorordninger) 

At RB forpligter sig 

til at ringe rundt til 

kollegaer før næste 

medlemsmøde for 

større deltagelse 

  

Tillykke du er 

fysioterapeut - 

hvordan har du det? 

Hvor er du på vej 

hen? 

   

I alle tilfælde kan 

digitaliseringen 

overvejes som 

supplement 

   

Styrke synligheden 

af de lokalpolitiske 

arbejde 

   

 

Ikke kategoriserede post-its fra konferencen: 

Hvordan får vi regionalse ideer ind central, hvis de er landsdækkende? 

Webinar (sektoropdelt) for AMO 

TR skal gøre mere reklame for aktiviteter i DFys 

Flere samlede aktiviteteLedr med Ergoterapeut foreningen 

Ledernetværk: facilitering ved netværkskonsulent 

Hvad gør vi for og med lederne i regionerne? 

 



11. Opfølgning på Regionsbestyrelseskonference (30 min) - O, D 6 B 

 

12. Kommunikation fra dagens møde (10 min) - D & B 

 

13. Emner til næste dagsorden (5 min) - D & B 

 

 

Næste møde: 8.3 virtuelt 

Kommende møder 

D. 8.3 Ekstra virtuelt møde (kl. 14-18) 

D. 12.4 Dimmitendopkald Holmbladsgade (kl. 14 - 20) 

D. 7.6 Rosenborggade (kl. 14.30 - 18) 

 

Evaluering (5 min) - D 


