
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. 

Dimittend opkald 

Efter næste RB-møde d. 25. marts 2019, vil RB ringe rundt til de nylige dimittender i regionen. Proceduren 

forløber på samme måde som sidst. RB bliver præsenteret for opkaldsguide og opkaldslister på RB-mødet 

kort forinden rundringingen. Opringningen til dimittender vil forgå fra sekretariatet, hvorfor RB-mødet 

forinden også afholdes i sekretariatet. Det skal understreges at dimittend opkaldende kun bliver 

gennemført såfremt mere end otte af RB-medlemmerne deltager (eksklusiv Tine). 

Revision af foreningens politiske struktur og processer.  
Der er nedsat arbejdsgruppe under hovedbestyrelsen, til at arbejde med emnet frem til næste REP. 
Undervejs vil arbejdsgruppen gøre brug af eksterne kompetencer og interessenter. Tine sidder i 
arbejdsgruppen.  
 
Studentermedlem til RB 
Regionskontoret arbejder pt. på at hverve et studentermedlem til RB. Regionskontoret er i kontakt med 
studenterambassadøren på KP, metropol. Målet er at skaffe et studentermedlem inden RB-mødet den 9. 
maj 2019.  
 

Opdatering på planlægningen af GF 19 

GF planlægningsgruppen har mødtes to gange. I forbindelse med den formelle del, er Lise Hansen blevet 

forslået som dirigent og på dette RB-møde vil referenterne også blive fastsat. Desuden har 

planlægningsgruppen besluttet følgende om generalforsamlingens uformelle del: 

Under Hovedtemaet fremtidens fysioterapeut diskuteres, hvilke retninger fremtidens fysioterapeuts 

arbejdsarena vil indtage: mere af det samme, helt nye arbejdsområder, velfærdsteknologisk eller 

opgaveglidning.  

For at kvalificere diskussionen vil der på generalforsamlingen bliver vist en række videoer, hvor udvalgte 

interessepersoner besvarer nedenstående spørgsmål: 

- Hvilken af følgende retninger mener du former fremtidens fysioterapeuts arbejdsarena: helt nye 

arbejdsområder, opgaveglidning, velfærdsteknologier eller mere af det samme.  

 

- Hvorledes kan vi som profession komme denne arbejdsarena nærmere? 

 

- Hvor ser du vores professions største udfordringer i forbindelse med indtagelsen af denne 

arbejdsarena? 

 

- Hvorledes kan vi overkomme disse udfordringer? 

 

- Hvilken rolle spiller den enkelte fysioterapeut i indtagelsen af denne arbejdsarena? 
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Foruden at invitere specifikke personer til at sende en videobesvarelse af ovenstående spørgsmål, 

opfordres medlemmerne også til at indsende en video.  

Endvidere ønsker planlægningsgruppen også, at udarbejde en kvantitativ undersøgelse med samme tema. 

Denne undersøgelse/survey skal sendes til alle medlemmer i region hovedstaden. Dette vil foregå 

månederne op til general forsamlingen, således at survey besvarelsen kan inkluderes i debatoplægget på 

generalforsamlingen. Planlægningsgruppen har på nuværende tidspunkt kun et udkast til spørgsmålene i 

survey og ønsker på dette møde RBs hjælp til en mere specifikt formuleret spørgeguide.  
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Regionsbestyrelsesmøde 6. februar kl. 14.00-18.00 

Dagsorden 

 

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

2. Nyt fra – O (20 min) ............................................................................................................................... 2 

Formandskabet .......................................................................................................................................... 2 

Medlemmerne ........................................................................................................................................... 2 

3. Næstformand – D, B (10 min) ................................................................................................................ 3 

4. Planlægningsgruppe til generalforsamlingen foråret 2019- D, B (55 min)............................................ 3 

5. Projektevaluering (30 min) .................................................................................................................... 4 

6. Hvordan forholder vi os til foreningens ressourcefordeling? – D, B (30 min) ....................................... 4 

7. Sundhedsreformen og folketingsvalg – D(20 min) ................................................................................ 4 

8. Overgangen til AC – O, D (30 min) ......................................................................................................... 4 

9. Kommunikation (5 min) ......................................................................................................................... 5 

10. Eventuelt (10 min) ............................................................................................................................. 5 

11. Evaluering af møde (5 min) ............................................................................................................... 5 

Ordstyrerliste ..................................................................................................................................................... 5 

Emner der skal vendes på kommende møder ................................................................................................. 6 

 

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

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

RB= regionsbestyrelsen 

 

Ordstyrer: Tilde  

Mødeleder: Tine Nielsen 

Referent: Mathilde Werborg Birkholm 

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

Godkendelse af dagsorden. 

2. Nyt fra – O (20 min) 

Formandskabet  
- Se i øvrigt skriftlig information til RB 

Medlemmerne  
- KL’s møde om fritvalgsordningen (Per T)  

http://tsindex:7334/sites/TeamShare.5.Politikere.6a8012f9-79f2-455a-aa4e-b62a66afee5b/section_1/108448/HOVEDSTADENS%20-135681/REGIONSBESTYR-136504/RB%202019-189385/Februar-189386/Dagsorde-851895.docx#_Toc536789059
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3. Næstformand – D, B (10 min) 
På baggrund af Tines udsendte mail, vil RB træffe beslutning om forvaltningen af næstformandsposten de 

kommende 4 måneder (frem til generalforsamlingen d. 22. maj 2019).  

4. Planlægningsgruppe til generalforsamlingen foråret 2019- D, B (55 min) 
Planlægningsgruppe har på nuværende tidspunkt mødtes to gange og vil under dette punkt fremlægge 

deres fremskridt, samt høre RBs input til formatet på generalforsamlingen. Under informationer til RB er en 

kort introduktion til planlægningsgruppens arbejde, dette bedes RB sætte sig ind i inden mødet, således RB 

er kvalificeret til at diskutere dette punkt.  

Specifikt ønsker planlægningsgruppen at vende følgende: 

- Valg af referent 

- Ideer til hvem der kan inviteres til at indsende et videoklip.  

- Formulering af spørgsmål til medlemssurvey. 

 Under dette punkt arbejder RB med formulering af spørgeguiden i mindre grupper. 

Der samles efterfølgende op på gruppearbejdet i plenum.  

Neden for ses planlægningsgruppens udkast til en survey spørgeguide: 

Køn: Mand, Kvinde, ikke oplyst 

Anciennitet: 

Sektor: praksis, region, kommune.  

Hvilken af følgende retninger mener du former fremtidens fysioterapeuts arbejdsarena: helt nye 

arbejdsområder, opgaveglidning, velfærdsteknologier eller mere af det samme?  

Eventuelt rangering af retningerne.  

Hvilke kompetencer ser du som midlet til indtagelsen af denne arbejdsarena? 

- Kompetence 1 

- Kompetence 2 

- Kompetence 3 

- … 

Andet? 

Hvorledes vurderer du vores professionsmuligheder for at bevæge os ind på denne arena? 

1-10 skala 

Hvordan kan du som fysioterapeut aktivt bidrage til udvikling i denne retning? 

Kort svar.  

(Pause (10 min)) 
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5. Projektevaluering (30 min)  
Projektevalueringen består af flere processer. I første omgang vil projektgrupperne fremlægge deres egen 

evaluering af deres projekt. Efter fremlæggelsen har RB mulighed for at komme med kommentarer til 

gruppens egen evaluering. Neden for ses en drejebog for projektevalueringen. 

Drejebog for projektevaluering: 

Dato Evaluering 

06/02-19 Projekt forebyggelse har inden mødet evalueret deres projekt i gruppen og har sendt deres 
evaluering til regionskontoret.  
Projektgruppen vil på RB-mødet fremlægge deres evaluering, efter fremlæggelsen kan RB 
komme med kommentarer til projektet.  

25/03-19 Projekt ”Styrringsparadigmer” og projekt ”Ulighed i sundhed” har inden mødet evalueret 
deres projekt i gruppen og har sendt deres evalueringer til regionskontoret. 
Projektgrupperne vil på RB-mødet fremlægge deres evalueringer, efter fremlæggelserne 
kan RB komme med kommentarer til projekterne.  

April 19 Regionskontoret laver en skriftlig opsamling på projekterne, denne skriftlige opsamling kan 
indgå som en del af den mundtlige/skriftlige beretning.  

09/05-19 Alle projekterne er nu evalueret enkeltvis, hvorfor vi på dette møde hæver evalueringen 
op på højere niveau. På dette møde evalueres RBs projektarbejde gennem valgperioden, 
som en del af denne overordnede evaluering vil RBs strategiarbejde og metodedogmet 
sættes under loop. Pointen med denne overordnede evaluering er at bringe gode 
erfaringer og/eller nye ideer, med til en ny bestyrelse og gøre op med de mindre gode 
erfaringer, så de ikke videreføres. 

 

På dette RB-møde vil projektgruppen som arbejder med forebyggelse fremlægge deres evaluering af 

projektet. Gruppens skriftlige evaluering er vedhæftet dagsordenen (”Evaluering af projekt forebyggelse 

2019”). 

6. Hvordan forholder vi os til foreningens ressourcefordeling? – D, B (30 min) 
Under dette punkt vil gennemskueligheden af foreningens ressourcefordeling sættes til debat. Mere 

specifikt skal det diskuteres om de rette oplysninger bliver givet til de rette personer, således at 

prioriteringen af foreningens ressourcer vedtages på oplyst grundlag. Som afslutning på denne diskussion 

skal RB beslutte om diskussionen skal udmunde i yderligere tiltag. 

7. Sundhedsreformen og folketingsvalg – D(20 min) 
Hvad er RBs rolle i forhold til det nye sundhedsudspil samt det kommende folketingsvalg. Herunder 

opfordrer vi RB til at opdatere sig i nogle af de artikler som ligger i dokumentet ”nyheder november – 

februar” under overskriften ”fremtidens sundhedsvæsen”.  

 (Pause (10 min)) 

8. Overgangen til AC – O, D (30 min) 
På dette møde startes diskussionen om overgangen til AC. Under dette punkt ønskes en diskussion af RBs 

rolle i overgangen. Som opvarmning til diskussion vil RB-medlemmerne delagtiggører hinanden i deres 

hidtidige erfaringer med overgangen. Afslutningsvis vil RB lave et overblik over deres kontakter i AC. 
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9. 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.  

10. Eventuelt (10 min)  
 

11.  Evaluering af møde (5 min) 
 

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  

 

Kalender over vigtige datoer i DFys H 
Dato Begivenhed 

06-02-19 
 

RB-møde 

25-03-19 RB-møde og dimittend opkald 

9-05-19 RB-møde 

22-05-19 Generalforsamling 
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Temadrøftelse: uddannelse og kompetencer

Etisk drøftelse af oplægsholdere fra egne rækker

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 
 


