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D. 30. august 2018 

DAGSORDNER TIL RB-MØDE, ÅBENT MØDE OM REP OG 
RUNDRINGNING. 

REGIONSSEKRETÆR HOVEDSTADEN 

Dagens program 

14.00-16.00 RB-møde* 

16.00-18.30 Åbent møde om REP* 

18.30-19.30 Aftensmad 

19.30-21.00 Rundringning til dimittender 

 

*I det følgende kan man finde dagsordnerne 
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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. 

Opdatering af loven om genoptræning 

Nedenfor kan man opdatere sig på implementeringen af loven om frit valg på genoptræning, som trådte i 

kraft den 1. juli 2018. Derudover er der vedhæftet en artiklen til den udsendte mail, artiklen omhandler 

Dragør og Tårnby kommunes håndtering af den nye ventetidsgaranti.  

http://www.kl.dk/Sundhed/Frit-valg-til-genoptraning--hvad-sker-der-nu-

id238644/?utm_source=kl.dk&utm_medium=email&utm_content=advisering&utm_campaign=email-

advisering-29-06-2018&utm_id=0e60f6a7-e463-4ccf-a065-1cd91234ec25 

https://www.fysio.dk/nyheder/nyheder-2018/sundhedsminister-kommunerne-skal-kun-informere-

borgerne-om-frit-valg-hvis-der-er-et-tilbud-de-kan-valge 

https://www.danskepatienter.dk/politik/nyhedsarkiv/hurtig-og-god-genoptraening-er-kommunernes-

ansvar 

http://www.hjernesagen.dk/aktuelt/genoptraening 

Nyhedsopdatering 

Her i august har Mathilde udsendt en nyhedsopdatering indeholdende relevante nyheder fra de 2 

sommerferiemåneder. Dette vil vi fra regionskontoret forsøge at gøre til rutine, så RB et par gange om året 

modtager nyhedsopdateringer fra de forløbne måneder. Vi er klar over, at flere af artiklerne i den aktuelle 

opdatering ikke kan åbnes. Det har vi fundet en løsning på, og vi regner derfor ikke med, at det bliver et 

problem i de næste nyhedsopdateringer.  

Besøg af politikker 

Line er i gang med at arrangere et møde med regionsrådsmedlem og formand for sundhedsudvalget 

Christoffer Buster Reinhardt(C). Christoffer er interesseret i at høre om de områder, som 

regionsbestyrelsen arbejder med. Mødets formål er endnu ikke bestemt; hvis vi med mødet ønsker at 

påvirke de igangværende budgetforhandlinger, er det mest optimalt at placere mødet i løbet af september. 

Ønsker vi derimod blot at informere og rette Christoffers opmærksomhed mod vores arbejdsområder, kan 

mødet placeres senere på efteråret. For at mødet bliver en realitet er det vigtigt, at regionsbestyrelsen 

bakker op om projektet og møder op på den aftalte dag.  

Regionskonferencen 

I år er der, så vidt vides, ikke noget forberedelsesmateriale til regionskonferencen.  

http://www.kl.dk/Sundhed/Frit-valg-til-genoptraning--hvad-sker-der-nu-id238644/?utm_source=kl.dk&utm_medium=email&utm_content=advisering&utm_campaign=email-advisering-29-06-2018&utm_id=0e60f6a7-e463-4ccf-a065-1cd91234ec25
http://www.kl.dk/Sundhed/Frit-valg-til-genoptraning--hvad-sker-der-nu-id238644/?utm_source=kl.dk&utm_medium=email&utm_content=advisering&utm_campaign=email-advisering-29-06-2018&utm_id=0e60f6a7-e463-4ccf-a065-1cd91234ec25
http://www.kl.dk/Sundhed/Frit-valg-til-genoptraning--hvad-sker-der-nu-id238644/?utm_source=kl.dk&utm_medium=email&utm_content=advisering&utm_campaign=email-advisering-29-06-2018&utm_id=0e60f6a7-e463-4ccf-a065-1cd91234ec25
https://www.fysio.dk/nyheder/nyheder-2018/sundhedsminister-kommunerne-skal-kun-informere-borgerne-om-frit-valg-hvis-der-er-et-tilbud-de-kan-valge
https://www.fysio.dk/nyheder/nyheder-2018/sundhedsminister-kommunerne-skal-kun-informere-borgerne-om-frit-valg-hvis-der-er-et-tilbud-de-kan-valge
https://www.danskepatienter.dk/politik/nyhedsarkiv/hurtig-og-god-genoptraening-er-kommunernes-ansvar
https://www.danskepatienter.dk/politik/nyhedsarkiv/hurtig-og-god-genoptraening-er-kommunernes-ansvar
http://www.hjernesagen.dk/aktuelt/genoptraening
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Regionsbestyrelsesmøde 30. august 2018 kl. 14.00-16.00 

Dagsorden 

Regionsbestyrelsesmøde 30. august 2018 kl. 14.00-16.00 ........................................................................... 2 

1. Velkommen v. Tine Nielsen - O (5 min) ................................................................................................. 2 

2. Nyt fra .................................................................................................................................................... 2 

Formandskabet – O (10 min) ..................................................................................................................... 2 

Medlemmerne – O (10 min) ...................................................................................................................... 2 

3. Dialogmøde – O (10 min) ....................................................................................................................... 2 

4. Projekter – O, D, B (20 min) ................................................................................................................... 3 

5. Koordinering af transport til regionskonferencen - B (10 min) ............................................................. 3 

6. Rundringning – O (20 min) .................................................................................................................... 3 

7. Kommunikation (5 min) ......................................................................................................................... 3 

8. Eventuelt (10 min) ................................................................................................................................. 3 

9. Evaluering af møde (5 min) ................................................................................................................... 3 

 

Punkterne er markeret med et forventet (tidsforbrug) og en markering om hvorvidt punktet indeholder – 

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

 

Ordstyrer: Rasmus Sylvest Mortensen 

Mødeleder: Tine Nielsen 

Referent: Mathilde Werborg Birkholm 

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

Godkendelse af dagsorden. 

2. Nyt fra  

Formandskabet – O (10 min) 
 

 Medlemmerne – O (10 min) 
 

3. Dialogmøde – O (10 min) 
Tilbagemelding fra arbejdsgruppen: Katja, Noor, Jeanette. 
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4. Projekter – O, D, B (20 min)  
 Projekt: styrringsparadigmer – O 

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 

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  

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

projektet. Gruppen består af:  Katja og Anders.  

 Planlæg projektevaluering  

(Pause (10 min)) 

5. Koordinering af transport til regionskonferencen - B (10 min) 
Vi vil på dette møde koordinere kørsel til Regionskonferencen. Regionskonferencen afholdes den 27-28 

september i Fredericia. Vi opfordre derfor til, at man inden mødet finder ud af, om man har mulighed for bil 

de nævnte dage.  

6. Rundringning – O (20 min) 
Her vil de bilag, som I har læst på forhånd bliver nærmere gennemgået. Derudover vil der være mulighed 

for at stille spørgsmål til opgaven.  

 

7. Kommunikation (5 min) 
Er der noget, der skal kommunikeres ud, eller noget der skulle have været kommunikeret på en anden 

måde, så er det muligt at bringe det på dagsordenen under dette punkt.  

 

8. Eventuelt (10 min)  
 

9.  Evaluering af møde (5 min) 
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Møde om forslag til REP – åbent for medlemmer 30. august 2018 kl. 16.00-

18.30 
 

Dagsorden 

1. Velkomst og introduktion v. Tine Nielsen – O (10 min) ........................................................................ 4 

2. Præsentation og diskussion af forslag del 1. – O,D (40 min) ................................................................. 4 

 Forslag 1: Strategier i foreningen ...................................................................................................... 4 

 Forslag 2: strukturer i foreningen ...................................................................................................... 4 

3. Præsentation og diskussion af forslag del 2. – O,D (60 min) ................................................................. 4 

 Forslag 3: Medlemsindvolvering ....................................................................................................... 4 

 Forslag 4: Direkte valg af 5 medlemmer til repræsentantskabet ...................................................... 4 

 Forslag 5: Studerende er ordinære medlemmer ............................................................................... 5 

4. Spørgsmål (10 min) ................................................................................................................................ 5 

 

 

1. Velkomst og introduktion v. Tine Nielsen – O (10 min) 
 

2. Præsentation og diskussion af forslag del 1. – O,D (60 min) 
Der vil under præsentationen af forslagene være mulighed for at stille spørgsmål til forslagsstillerne.  

 Forslag 1: Strategier i foreningen  
Forslagsstillere: Line(ansvarlig), Tilde og Per. 

 Forslag 2: Strukturer i foreningen 
Forslagsstillere: Tine(ansvarlig), Eik og Katja  

 

(Pause (10 min)) 

 

3. Præsentation og diskussion af forslag del 2. – O,D (70 min) 
Der vil under præsentationen af forslagene være mulighed for at stille spørgsmål til forslagsstillerne.  

 Forslag 3: Medlemsindvolvering 
Forslagsstillere: Charlotte(ansvarlig) og Rasmus 

- Herunder ønsker forslagsstillerne en diskussion om balancen mellem, samt fordele og ulemper ved 

at lukke hjemmesiden for ikke-medlemmer kontra at holde den åben for alle. 

 Forslag 4: Direkte valg af 5 medlemmer til repræsentantskabet 
Forslagsstiller: Per Norman 
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 Forslag 5: Studerende er ordinære medlemmer 
Forslagsstillere: Børge Bo(Ansvarlig), Mathilde 

 

4. Spørgsmål (10 min) 
Her er der muligt at stille overordnede eller opklarende spørgsmål til hele regionsbestyrelsen såvel som 

forslagsstillerne. 

Aftensmad 18:30 – 19.15 
Spises i lokale 1B. 

Rundringning 19.30 – 21.00 
 Foregår i lønforhandlingsafdelingen. 

 

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  
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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

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

Emner der skal vendes på kommende møder 
 


