
 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. 

Møde om nedbringelse af ventetidsgaranti 
Tine har anbefalet arbejdsgruppen at udsætte mødet til februar. Aftalerne som forhandles i SKI forventes 

først færdig forhandlet efter jul, hvorfor det giver god mening at udskyde mødet til februar. Både 

ministeriet og KL har indvilliget i at deltage i medlemsmødet. For nærmere information ang. mødets form 

henvises til debatten i referatet fra den 30. august. 

Fremtidens kompetencer 
Tine og Line har været til møde i region hovedstaden om fremtidens kompetencer. Her henvises til de 

kompetencer sundhedsvæsenet skal have 8, 10 og 30 år ude i fremtiden. Regionen og HR(CHR) har 

foretaget et større afdækningsarbejde på området, hvilket blandt andet har inkluderet dialog med faglige 

organisationer om fremtidens opgaver og den dertilhørende nødvendige kompetenceudviklingen. HR 

opfordre til opmærksomhed på emnet og ønsker yderligere dialog herom.  

Sundhedsaftalerne 
Tine og Line blev inviteret til dialogmøde med KKR omhandlende den kommende sundhedsaftale. 

Dialogmødets værter var Flemming Pless(DR) og Sidse Marie Wellinge(Kl). 
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Regionsbestyrelsesmøde 22. oktober 2018 kl. 14.00-16.00 

Dagsorden 

Møde om nedbringelse af ventetidsgaranti .................................................................................................. 0 

Fremtidens kompetencer .............................................................................................................................. 0 

Sundhedsaftalerne ........................................................................................................................................ 0 

Regionsbestyrelsesmøde 22. oktober 2018 kl. 14.00-16.00 ......................................................................... 1 

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

2. Nyt fra – O (20 min) ............................................................................................................................... 1 

Formandskabet .......................................................................................................................................... 1 

Medlemmerne ........................................................................................................................................... 1 

3. Projekter – O, D, B (20 min) ................................................................................................................... 2 

4. Planlægningsgruppe til generalforsamlingen foråret 2019- D, B(20 min) ............................................ 2 

5. Evaluering af rundringning – D, B (20 min) ........................................................................................... 2 

6. Evaluering af dialogmøde – D (15 min) ................................................................................................. 2 

7. koordinering af fremlæggelse af forslag til REP – O (10 min) ............................................................... 2 

8. Kommunikation (5 min) ......................................................................................................................... 2 

9. Eventuelt (10 min) ................................................................................................................................. 2 

10. Evaluering af møde (5 min) ............................................................................................................... 2 

 

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

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

 

Ordstyrer: Jeanette Præstegaard 

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  
 Husk, at hvis det ikke kun er en orientering, skal det sættes på som punkt! 
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3. Projekter – O, D, B (20 min)  
Såfremt RB skal involveres i en beslutning eller debat; opdaterer arbejdsgruppen RB på deres arbejde med 

projektet 

 Projekt: styrringsparadigmer – O 

Gruppen består af: Katja, Noor og Jeanette 

 Ulighed i sundhed - O  

Gruppen består af:  Katja og Anders.  

Se i øvrigt orientering til RB i skriftlig information. 

 Planlæg projektevaluering – D, B 

RB skal under dette punkt drøfte og beslutte, hvordan strategiarbejdet evalueres. Dette skal ske med 

hensyn til skriftelig/mundtlig beretning.  

(Pause (10 min)) 

4. Planlægningsgruppe til generalforsamlingen foråret 2019- D, B (20 min) 
Til foråret har vi generalforsamling. 

Der skal nedsættes en planlægningsgruppe 

 Tine anbefaler at generalforsamlingen afholdes d. 22 maj.  

5. Evaluering af rundringning – D, B (20 min) 
 Opsamling på oplevelser fra såvel medlemmer som RB. 

 Behov for og ønske om, at det gentages? 

6. Evaluering af dialogmøde – D (15 min) 
Opsamling på oplevelser fra såvel medlemmer som RB.   

7. Koordinering af fremlæggelse af forslag til REP – O (10 min) 
Repræsentanterne skal beslutte hvem, der fremlægger de forskellige forslag til repræsentantskabsmødet. 

Vi opfordre stærkt til, at forslagsstillerne har snakket sammen om dette, inden mødet for pågældende 

dagsorden finder sted.  

8. 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.  

9. Eventuelt (10 min)  
 

10.  Evaluering af møde (5 min) 
 

RB-mødet leder direkte over i et åbent møde om dagsordenen på repræsentantskabet. 
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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 
 


