
Information til RB 
 

Dette er informationer til regionsbestyrelsen forud for det kommende møde. Regionskontoret ønsker færre 

emner på dagsorden til RB-møderne, derfor har regionskontoret valgt at udsende informationer, der ellers 

skulle gives på mødet, via mail. 

Nye informationer: 

Fusion af professionshøjskoler 
De to uddannelsessteder, der udgør professionshøjskolen KBH, bevarer hver deres uddannelsesleder. Der 
er således fortsat en leder på hver af de geografiske afdelinger. 
 
LO+FTF den danske model 
Charlotte har opfordret til, at RB drøfter konsekvenserne af LO/FTF sammenlægningen samt Den Danske 
Model. Regionskonteret har i første omgang valgt at orientere om disse, da emnerne kunne egne sig til et 
fremtidigt medlemsarrangement. Medlemsarrangementet vil om så blive afholdt af regionskontoret og vil 
indeholde et foredrag om det ene eller begge emner.  
 
Efter sidste møde havde vi nogle løse ender, i det følgende vil I få en opdatering på disse:  
 
Tidsbegrænsede ansættelser 
I forbindelse med employer-branding-undersøgelsen diskuterede RB om udviklingen i tidsbegrænsede 
ansættelser blandt fysioterapeuter er stigende. 
Vi arbejder i øjeblikket med at hente de rette oplysninger. Grundet måde hvorpå dette registreres, kan vi 
dog ikke forvente at få nogle eksakte tal på, hvorvidt tidsbegrænsede ansættelser er et stigende fænomen 
blandt fysioterapeuter. Vi forventer dog, at forhandlingsafdelingen inde for den kommende tid giver et 
kvalificeret bud på udviklingen.  
 
MSI 
Vi er på regionskontoret i gang med at indhente information om, hvilke fysioterapeuter der er medlem af 
DFys H, og hvilke fysioterapeuter der ikke er. Vi ønsker nærmere information om dem såsom alder, 
ansættelse og køn. 
 
OK:18 opsamling 
Der er indgået forlig på det statslige, regionale og kommunale områder. Inde for den nærmeste fremtid vil 
forligene blive sendt til afstemning. Der er i den forbindelse planlagt et medlemsmøde den 30. maj, hvor 
forliget belyses og diskuteres. Mødet skal ruste medlemmerne til afstemningen af forliget. 
Der er separate afstemninger inde for de forskellige overenskomstområder. Afstemningerne får dermed 
kun betydning på det pågældende overenskomstspecifikke område. Så hvis lærerne stemmer nej til deres 
overenskomst, har det ikke betydning for fysioterapeuter, da fysioterapeuternes overenskomstområde er 
sundhedskartellet.  
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Punkterne er markeret med et forventet (tidsforbrug) og en markering om hvorvidt punktet indeholder – 

Orientering (O), Drøftelse (D) og Beslutning (B) 

 

Ordstyrer: Tilde Ransborg 

Mødeleder: Tine Nielsen 

Referent: Mathilde Werborg Birkholm 

1. Velkommen v. Tine Nielsen - O (5 min) 
Og valg af ordstyrer. 

Godkendelse af dagsorden. 

2. Nyt fra  

Formandskabet – O (10 min) 
 

 Medlemmerne – O (10 min) 
 

http://tsindex:7334/sites/TeamShare.5.Politikere.6a8012f9-79f2-455a-aa4e-b62a66afee5b/section_1/108448/HOVEDSTADENS%20-135681/REGIONSBESTYR-136504/RB%202018-158350/Maj-169149/Dagsorde-774226.docx#_Toc514249047


3. Dialogmøde – O (10 min) 
Tilbagemelding fra arbejdsgruppen: Katja, Noor, Jeanette 

4. Fremlæggelse af budget til medlemsarrangement - O, B (15) 
Charlotte fremlægger det udarbejde budget til medlemsarrangementer, samt hvilke retningslinjer, der skal 

overholdes i forbindelse med afholdelses af medlemsarrangementer på DFys Hovedstadens regning. 

Budgettet er vedhæftet dagsordenen. 

 

(Pause: 5 min) 

 

5.  Repræsentantskab - O, D, B (90 min) 
Liste over opstillede til repræsentantskabet er nu sendt til sekretariatet. 

Valget afholdes i juni 2018.  

På dette møde skal der stilles forslag til repræsentantskabet. 

Her ses en tidslinje for repræsentantskabsprocessen 
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På dette møde skal brainstormes emner til repræsentantskabet. Det vil foregå på følgende måde: 

- Introduktion til emnerne fra 2016 samt deres tilhørende outcome. 

- Herefter brainstormer RB to og to- forslag til repræsentationen kan være af forskellig karakter så 

som: ændringer i foreningen, politiske dagsordner, meningstilkendegivelser mm 

- Herefter samles ideerne til kategorier, hvor hver kategori repræsentere et forslag der sendes i 

udvalg. 

(Pause 10 min) 

6. Indsats overfor dimittender – O,D,B(25 min) 
Tine introducerer erfaring fra andre regioner ang. Rundringning til dimittender. Er dette en 

fremgangsmåde vi ønsker at prioritere i DFys H. Hvilke andre metoder kunne benyttes for at fastholde 

dimittenderne i foreningen? 

 

Medlemsmøde i forbindelse med 

RB-møde om det udsendte rep. 

materiale. 

Rep. nov. 

2018 

Udsendelse af 

materiale 
1/9 skal skriv til 

rep indsendes 

Emner til rep. Bestemmes 

på RB-møde 

Den sidste del af RB-mødet d. 

30/08 bliver et medlemsmøde om 

rep. 



7. Projekter (30 min) 
 Projekt: styrringsparadigmer (10 min.) 

Såfremt RB skal involveres i en beslutning eller debat; opdaterer arbejdsgruppen RB på deres arbejde med 

projektet. Gruppen består af: Katja, Noor og Jeanette 

 Projekt: forebyggelse –O(10 min). 

Såfremt RB skal involveres i en beslutning eller debat; opdaterer arbejdsgruppen RB på deres arbejde med 

projektet. Gruppen består af: Charlotte og Stine. 

 Ulighed i sundhed - O (10 min). 

Såfremt RB skal involveres i en beslutning eller debat; opdaterer arbejdsgruppen RB på deres arbejde med 

projektet. Gruppen består af:  Katja og Anders.  

8. Kommunikation – D (10 min.) 
Er der noget fra dagens møde der skal kommunikeres ud til medlemmerne.  

Regionssekretærer tager billeder af processen, disse lægges på Facebook og instagram.  

9. Eventuelt (20 min)  
 

10.  Evaluering af møde (5 min) 
 Hvordan fungerede det med den skriftlige opdatering? 

  



Temadrøftelse: uddannelse og kompetencer

Evaluering af projekter

Rehab day one, projekt.

Rådet for Patientsikkerhed: Kirsten Carstensen, status og feedback

Konsekvenserne af LO/FTF sammenlægningen + Den Danske Model skal ses efter i sømmene

invitere politikere til RB-møde

Ordstyrerliste 
1 Anders Jæger Nielsen 

2 Katja Milling Knudsen 

3 Tilde Ransborg 

4 Rasmus Sylvest Mortensen 

5 Stine Holm Pedersen 

6 Jeanette 

7 Per Tornøe 

8 Noor Jady 

9 Per Norman Jørgensen 

10 Eik Bjerre 

11 Børge Bo Hansen 

12 Charlotte Larsen 

13 Jes Mogensen 

14 Line Schiellerup 

15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Emner der skal vendes på kommende møder 
 


