
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. 

AC 

Tine har valgt at trække sig fra udvalget i AC. Hun vil hellere bruge kræfterne andre steder.  
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Punkterne er markeret med et forventet (tidsforbrug) og en markering af, hvorvidt punktet indeholder – 

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

RB= regionsbestyrelsen 

Ordstyrer: Rasmus 

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 (30 min) 

Formandskabet  
- Se i øvrigt skriftlig information til RB 
- HB er blevet orienteret om brevet angående foreningens ressourceforbrug. 

Medlemmerne  
 

http://tsindex:7334/sites/TeamShare.5.Politikere.6a8012f9-79f2-455a-aa4e-b62a66afee5b/section_1/108448/HOVEDSTADENS%20-135681/REGIONSBESTYR-136504/RB%202019-189385/Maj-199655/Dagsorde-887827.docx#_Toc7704056
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1. Evaluering af dimittend opkaldene – O,B (20 min) 
Efter sidste RB-møde ringede regionsbestyrelsen til sæsonens dimittender. Denne oplevelses evaluere vi på 

dette møde. Det besluttes desuden hvorvidt eventen skal gentages. 

1. GF udelegering af arbejdsopgaver samt gennemgang af dagsordenen – O, B(25 min) 
Under dette punkt får RB en grundig gennemgang af programmet for generalforsamlingen. Herefter 

uddelegeres opgaver i forbindelse med generalforsamlingen. 

(Pause (10 min)) 

2.  Projektevaluering – O, D (60 min)  
På dette møde gennemføres projektevalueringens sidste del. Forud for dette møde har projektgrupperne 

fremlagt deres egen evaluering af deres projekt. Efter fremlæggelsen havde RB mulighed for at komme 

med kommentarer til gruppens egen evaluering. På dette møde hæves evalueringen op på et højere niveau 

og RB skal evaluere projektarbejdet og arbejde i RB som helhed. 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 lup. 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 møde vil RB både evaluere projekterne og den metode RB har brugt til at komme frem til, hvilke 

emner samt formen RB har arbejdet med emnerne på. 

Allerede i forbindelse med de projektspecifikke evalueringen blev en række fællespunkter for projekterne 

fremhævet. Punkterne kan læses neden for: 

 Gruppernes selvbestemmelse. 

 Mulighed for at sige fra, når energien ikke er der.  

 Hvilke behov skal imødekommes –> man aldrig kan dække alle behov.  

 Hvordan kan man supplere gruppens arbejde med andre kræfter såvel inde for som uden for RB.  
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Dette mødes overordnede projektevaluering sker som optakt til Generalforsamling d. 22.5.2019. Arbejdet 

med projekterne blev igangsat ved første møde 7.6.2017, efter GF 2017. Derfor komme denne evaluering 

også til at fremstå som en overordnede evaluering af RBs politiske arbejdsstrategi i valgperioden.  

Neden for ses det oprindelige projektoplæg 

Fremtidens Sundhedsvæsen, og indeholder underemnerne fra sidste bestyrelsesmøde:  

 Rehab Day One 

 Forebyggelse 

 Ulighed i Sundhed 

 Styringsparadigmer 

Drøftelserne skal munde ud i: 

 Yderligere fokusering af emnerne 

 Metodedogme 

Beslutning om medlemsarrangementer og arbejdsformer 

Bestyrelsen har i denne valgperiode været delt i grupper på de tre nederste emner. Det første emne Rehab 

Day One er ikke startet op i denne valgperiode. 

I praksis har RB haft 1½ år, hvor der også har været arbejdet med; 

 Kommunalvalg 

 OK forhandlinger 

 Rundringning til dimittender 

 Repræsentantskab 

 Regionskonferencer 

Til det politiske arbejde, har vi som bestyrelse, haft forskellige ting og hjælpeværktøjer, at forholde os til; 

 Erfaringer fra forrige RB 

 Metodedogme (bilag) 

 Vejledning til arbejdet med politisk fokusemne (bilag) 

I lyset af evalueringen af projekterne skal bestyrelsen forholde sig til den måde vi arbejder med strategiske 

fokusområder på. Dette for 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. 

Vedhæfte: metode dogme og bilag til at arbejde med politiske emner i regionsbestyrelsen region 

hovedstaden samt de projektspecifikke evalueringer.  

(Pause (10 min)) 

3. Forhold ved decentralisering af ergo- og fysioterapeuter – D (40 min) 
Under dette punkt diskuterer RB de forholde, som skal være tilstede ved decentralisering af ergo og 

fysioterapeuter. 
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4. RBs oplevelser i regionsbestyrelsen – O (20 min)  
Under dette punkt opfordres hvert RB medlem til at fortælle om deres vigtigste oplevelser i forbindelse 

med bestyrelsesarbejdet.  

5. Fastlæggelse af første møde efter generalforsamlingen – B (5 min) 
RB beslutter hvornår i juni første møde efter generalforsamlingen skal ligge.  

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)  
 

8.  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 

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 
 


