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Tid:      15.06.20 kl. 14.00-18:00 

 
Sted:    Kantinen i Rosenborggade 

 

Dagsorden 

 

1. Velkomst v. regionsformand (Tine Nielsen) - O,B (5 min) 

Indledning til mødet i dag 

Godkendelse af dagsordenen 

 Noget til eventuelt 

Godkendelse af Charlotte Larsen som ordstyrer 

1 Charlotte Larsen 

2 Stine Holm Petersen 

3 Line Schiellerup 

4 Noor Jady 

5 Anders Jæger 

6 Rasmus Sylvest Mortensen 

7 Jes Mogensen 

8 Tilde Randsborg 

9 Jeanette Præstegaard 

10 Katja Milling Knudsen 

11 Per Tornøe 

12 Børge Bo 

13 Anja Birkehøj Mattey 
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REP= Repræsentantskabet 

REP20= det ordinære Repræsentanskab 2020 

X-REP21= det ekstraordinære Repræsentantskab 2021 

RB= regionsbestyrelse 

GF= generalforsamlingen 

 

2. Orientering v. formand (Tine Nielsen) - O (30 min) 

 Opdatering af holdningspapir opgaveglidning 

 Plejen i København Kommune 

3. Orientering v. RB-medlemmerne - O (10 min) 

 Line og Charlotte orienterer om deltagelse i regionsformandsmøde i for-

bindelse med forslag om medlemsanerkendelse fra repræsentantskabet 

2018 

 Charlotte Zoom overenskomst startup-møde. 

4. Oplæg om Arbejdsmarkedsfremskrivningen for Hovedstaden og 

nationalt - O (10 min) 

Tine gennemgår kort fremskrivninger af udbud og efterspørgsel på fysioterapeuter (i 

regionen og nationalt). 

5. Oplæg om sundhedsøkonomi og cost- analyser - O, D (30 min) 

Mathilde holder oplæg om sundhedsøkonomi og brug og udregning af cost-benefit 

analyser i forbindelse med prioritering i sundhedsvæsenet.   
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6. Covid-19 erfaringer, fremtiden og det videre arbejde - D, B (25 

min) 

Jeanette, Noor og Katja præsenterer dette punkt. 

7. Rep - O,D (50 min) 

Tine indleder med beslutninger om indholdsfordelingen mellem repræsentantskabet 

2020 og det ekstraordinære repræsentantskab 2021.  

- Line, Rasmus og Tine fremlægger, om det blev talt om i strukturarbejdsgruppen.  

Efter denne korte i introduktion gennemgår Tine, Line og Rasmus, udkastet til en ny 

foreningsstruktur. Gruppen forventer at arbejdet med den nye struktur bliver færdig i 

slutningen af 2020, med håb om, at der bliver tid til at bearbejde forslaget lokalt i re-

gionerne.  

- Tilbagemelding fra repræsentantskabs-forslagsgrupperne - er der brug for sup-

port og sparring? 

8. Arrangementer i efteråret - D, B (25 min) 

Under dette punkt skal regionsbestyrelsen diskutere og beslutte, hvilke arrangementer 

som skal afholdes i DFysH i efteråret. Afholdelse af følgende arrangementer skal dis-

kuteres og besluttes: 

 Dialogmøde, eventuelt omformes til medlemsmøde med færre omkostninger 

(flyttet fra foråret grundet Covid-19) 

 Dialogmøde om repræsentantskabsmødet (Nyt) 

 Lokalt møde om forslaget til foreningens nye struktur (Nyt) 

 Medlemsmøde om Rygsmerter afholdt af personale på Ryg- og Genoptræ-

ningscenter København (flyttet fra foråret grundet Covid-19) 

 Visitatonen planlagt af Charlotte og Anja (flyttet fra foråret grundet Covid-19) 

 Noor, Stine og Gitte Arnbjerg arbejder på et evidensarrangement. (Udskudt 

grundet Corona) 
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 Karrieredag for professionsbachelorer + DSA (Nyt) 

 Dimittendopkald 

9. Regionsbestyrelsesseminar på Bornholm? - B (15 min) 

Tine foreslår, at regionsbestyrelsen i region Hovedstaden en fredag og lørdag 

i efteråret afholder et regionsbestyrelsesseminar på Bornholm. Tine foreslår 

desuden, at regionsbestyrelsesseminaret kunne bruges til forberedelse til Rep 

samt opdatering af metodedogmet.   

Tine lægger ud med at fortælle kort om økonomien i forbindelse med semina-

ret. Regionsbestyrelsen skal herefter tage stilling til, om det er noget, de kan se 

værdien af, og derefter beslutte om DFysH skal planlægge et regionsbestyrel-

sesseminar på Bornholm til efteråret 

10. Kommunikation - B (15 min) 

11. Eventuelt - O, D, B (10 min) 

12. Evaluering af mødet 

 


