
Information til RB 
 

Dette er informationer til RB 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. 

Generalforsamlingen ud til medlemmerne 

På sidste møde blev det besluttet, at RB hurtigst muligt skulle informere medlemmerne om, hvad vi har 

brugt og i fremtiden vil bruge data fra generalforsamlingen til. Efter sidste RB-møde stak projektgruppen 

hovederne sammen og besluttede nogle overordnede resultater som projektgruppen ønsker at informere 

medlemmerne om. Projektgruppen er dog løbet ind i en forhindring i forhold til opsætningen og 

præsentationen af resultaterne, hvorfor medlemmerne endnu ikke har modtaget resultaterne.  

”Valgperiodehjul”- vigtige datoer i DFys H 2019-2021 

Nederst i dagsordenen er der indsat en ny oversigt over vigtige datoer og begivenheder i valgperioden. 

Oversigten vil blive redigeret løbende. Hvis man har ændringer til den, bedes man melde det til 

regionssekretæren.  

Aktivitet Ballerup 

Der skal igangsættes et projekt, hvor fys-og ergoterapeuter skal have deres daglige gang og ledelse på 

plejecentrene i Ballerup kommune. Faglig ledelse og normering vil fortsat være under den ledende 

fysioterapeut. Forventet udfald af projektet er primært en kulturændring i plejen, der tilføres ikke flere 

ressourcer til fys-og ergoterapien. Tine og Åse skal til møde med de ansvarlige i Ballerup kommune.  

Medlemsmøde om de svageste borgeres mulighed for at opfylde de nationale mål for fysisk aktivitet  

Planlægningsgrupper er siden sidste RB-møde blevet suppleret af to medlemmer med stor viden og erfaring 

inde for området. Medlemsmødet afholdes d. 5 november og er annonceret på hjemmesiden og i 

Fysioterapeuten. Næste step i planlægningsprocessen er at finde oplægsholder, beslutte debatoplæg samt 

sende invitationer fysioterapeuter med indgående viden inde for området. 

Tine udtræder af TR-rådet 

Pga. tidspres har Tine valgt at udtræde af TR-rådet (rådgivende råd for HB). 

KL-opgørelse af ventetid 

KL har udarbejdet en opgørelse over genoptræningsområdet, både nationalt og for de enkelte regioner. 

Overordnet synes antallet af genoptræningsplaner at stige samtidig med at udgifterne og ventetiden falder. 

Inden man tager opgørelsen for alt for gode varer, er det vigtigt at understrege, at loven om fritvalg på 

genoptræning først blev indført d. 1. juli 2018, hvorfor kun seks af månederne i 2018 kan have været under 

indflydelse af loven. Dette kan i sidste ende have været med til at skævvride tallene. Derudover skal man 

være opmærksom på de forskellige enheder, som tallene er oplyst i(løbende priser, promille og median). 

Sidst men ikke mindst har Tine fundet en fejl i forbindelse med udregningen af gennemsnittet for antallet af 

genoptræningsplaner. Overordnet kan vi på regionskontoret konkludere, at vi glæder os til at se en 

lignende opgørelses for 2019, når den er udarbejdet. Link til KLs opgørelser: 
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https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/sundhed/genoptraening-og-vedligeholdelsestraening/data/data-

fra-2018/  

Studentermedlem til bestyrelsen 

Regionskontoret er i kontakt med de fysioterapeuts studerendesråd. Vi håber, at dette snarest muligt vil 

lede til at nyt studentermedlem til regionsbestyrelsen. 

Ny måde at modtage mødemateriale på 

Fra næste møde vil RB modtage mødematerialet på en ny måde. Ligesom ved REP vil vi oprette en mappe i 

Teamshare (DFys’ sagsstyrings- og dokumenthåndteringssystem), som RB vil få adgang til. Målet er, at alt 

materiale, som er relevant for regionsbestyrelsen, bliver samlet i denne mappe. Rb kan kun se og ikke 

redigere i mappen. RB vil modtage en mailinvitation til mappen i løbet af november.  

  

https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/sundhed/genoptraening-og-vedligeholdelsestraening/data/data-fra-2018/
https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/sundhed/genoptraening-og-vedligeholdelsestraening/data/data-fra-2018/
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Regionsbestyrelsesmøde 21. oktober kl. 14.00-18.00 

Dagsorden 

Regionsbestyrelsesmøde 21. oktober kl. 14.00-18.00 .................................................................................. 2 

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

2. Orientering - O (60 min) ........................................................................................................................ 2 

Formanden ................................................................................................................................................ 2 

Medlemmerne ........................................................................................................................................... 3 

3. Eftersyn af foreningens interne struktur og processer – D, B (60 min) ................................................ 3 

4. Dialogmøde for repræsentantskabet– D, B (40 min) ............................................................................ 3 

5. Forårets dialogmøde for medlemmer af region hovedstaden- D, B (35 min)....................................... 3 

6. Kommunikation - (5 min)....................................................................................................................... 3 

7. Eventuelt (10 min) ................................................................................................................................. 3 

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

Ordstyrerliste ..................................................................................................................................................... 3 

”Valgperiodehjul” vigtige datoer i DFys H 2019-2021 ....................................................................................... 4 

Emner der skal vendes på kommende møder ................................................................................................. 5 

 

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

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

RB= regionsbestyrelsen 

Ordstyrer: Line Schiellerup 

Mødeleder: Tine Nielsen 

Referent: Mathilde Werborg Birkholm 

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

Godkendelse af dagsorden. 

Noget til eventuelt? 

2. Orientering - O (60 min) 

Formanden 
- Ser i øvrigt ”Informationer til RB” 

- Kommentarer til hjemmesiden 

- OK-situationen med Altiden i Gribskov 

- Ryg og –Genoptræningscenter KBH 

 

http://tsindex:7334/sites/TeamShare.5.Politikere.6a8012f9-79f2-455a-aa4e-b62a66afee5b/section_1/108448/HOVEDSTADENS%20-135681/REGIONSBESTYR-136504/RB%202019-189385/Oktober-210520/Dagsorde-931755.docx#_Toc21511882
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Medlemmerne 
- Per Norman: Opdatering på forsøgsprojekt med direkte adgang til fysioterapi. 

- Charlotte Larsen: TR-dækning i Hovedstaden 

 (Pause (10)) 

3. Eftersyn af foreningens interne struktur og processer – D, B (60 min) 
Forinden mødet har RB-medlemmerne talt med to ikke-politiskaktive medlemmer af organisationen. Disse 

samtaler skal give afsæt til drøftelsen under dette punkt. Under dette punkt skal RB drøfte, hvilke 

udfordringer foreningen skal levere svar på samt fordele/ulemper og styrker/svagheder ved den 

nuværende struktur. Drøftelsen skal munde ud i konkrete tiltag og holdninger, som Tine kan tage med til 

arbejdsgruppen.  

Til at strukture drøftelsen bruges det tilsendte bilag ”Dialogværktøjet” som ligger i den vedhæftede mail 

”Eftersyn af Danske Fysioterapeuters formelle og uformelle politiske struktur”. Regionsekretæren sørger 

for, at der foreligger en printet version af ”dialogværktøjet” til RB-medlemmerne på RB-mødet. 

Bilag: ”Eftersyn af Danske Fysioterapeuters formelle og uformelle politiske struktur” 

4. Dialogmøde for repræsentantskabet– D, B (40 min) 
Under dette punkt diskuteres og drøftes regionsbestyrelsens forhåbninger og visioner for dialogmødet d. 

6.-7. december. Det besluttes, hvilke forberedelser regionsbestyrelsen skal gøre inden dialogmødet. Under 

dette punkt undlades diskussion af foreningens politiske struktur og processer.  

(Pause (10))  

5. Forårets dialogmøde for medlemmer af Hovedstaden- D, B (35 min) 
Vi tager så småt hul på planlægningen af forårets dialogmøde for medlemmerne i Region Hovedstaden. RB-

medlemmerne kan med fordel overveje interessante emner og oplægsholdere inden mødet. På dette møde 

brainstormer RB på eventuelle former og temaer. Regionskontoret står for at facilitere brainstom-

processen. Punktet afsluttes med, at der nedsættes en planlægningsgruppe, som arbejder videre med det 

som blev brainstormet på mødet. 

6. 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.  

7. Eventuelt (10 min)  
Har du noget til eventuelt, skal du stille det i starten af mødet. 

8. Evaluering af møde (5 min) 
Under dette punkt evaluerer regionsbestyrelsen mødet. 

Ordstyrerliste 
1 Charlotte Larsen 

2 Stine Holm Petersen 

3 Line Schiellerup 

4 Noor Jady 
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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 

”Valgperiodehjul” vigtige datoer i DFys H 2019-2021 
Dato Hvad Uddybning 

03.10.19 Tværfagligt medlemsmøde om krydspres på 
myndighedspersoner: styrring trivsel og plads til 
faglighed. 

Kun for ansatte i KBH kommune. 
Tine, Charlotte og Anja deltager 

21.10.19 RB-møde I Rosenborggade. Arbejdet med 
forårets og REP dialogmøde 
påbegyndes. 

31.10.19 Biograftur for dimittender Børge Bo og Jeanette deltager 

05.11.19 Medlemsmøde om de svageste borgeres mulighed for 
at opfylde de nationale mål for fysisk aktivitet 

Børge Bo, Tine og 2 medlemmer. 

29.11.19 Rb-møde + juleafslutning  

06.12.19-
07.12.19 

REP-dialogmøde  

01.01.20 Forsøgsprojektet med direkte adgang i 
prøvekommuner startes 

 

01.01.20 DFys skifter officielt til AC  

06.02.20 RB-møde Arbejdet med REP påbegyndes 

25.03.20 RB-møde + dimittendopkald I Holmbladsgade 

Foråret 
2020 

Dialogmøde for medlemmerne i region Hovedstaden  

10.06.20 RB-møde + sommerafslutning  

25.08.19 RB-møde + dimittendopkald  

01.09.20 Frist for indsendelse af forslag til REP  

Okt/nov. 
2020 

REP 20  

2021 FTF nedlægges  

2021 Overenskomstforhandlinger  

Foråret 
2021  

Generalforsamling  
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Temadrøftelse: uddannelse og kompetencer

Etisk drøftelse af oplægsholdere fra egne rækker

invitere politikere til RB-møde

 
 

Emner der skal vendes på kommende møder 
 


