
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. 

Generalforsamling 

Alle relevante informationer er nu offentliggjort på hjemmesiden. Desuden har alle medlemmer i region 

hovedstaden modtaget et mail-invitation. Næste step i processen er at invitere interessenter til at indsende 

en video med deres holdninger. Tine er i gang med at udforme mailen. Planlægningsgruppen vil desuden 

løbende lægge debatpunkter op på Facebook samt gøre opmærksom på generalforsamlingen. Status 

opdatering på tilmeldinger: per. 19.03.19 er der 48 tilmeldte til generalforsamlingen, der kan maks. være 

150 til spisning.   
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Regionsbestyrelsesmøde 25. marts kl. 14.00-18.00, med efterfølgende 

dimittendopkald. 

Dagsorden 

 

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

2. Nyt fra – O (50 min) ............................................................................................................................... 1 

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

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

3. Projektevaluering – O, D(40 min) .......................................................................................................... 2 

4. Hvordan forholder vi os til foreningens ressourcefordeling? – D, B (15 min)....................................... 2 

5. Sundhedsreformen og folketingsvalg – D, B (40 min) ........................................................................... 2 

6. Overgangen til AC – D, B (20 min) ......................................................................................................... 2 

7. Plan for rundringningen - O (20 min) .................................................................................................... 3 

8. Kommunikation (5 min) ......................................................................................................................... 3 

9. Eventuelt (10 min) ................................................................................................................................. 3 

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

Dimittendopkald ................................................................................................................................................ 3 

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

Emner der skal vendes på kommende møder ................................................................................................. 4 

 

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 (50 min) 

Formandskabet  
- Se i øvrigt skriftlig information til RB 
- GF samt skriftlig og mundtlig beretning. 

http://tsindex:7334/sites/TeamShare.5.Politikere.6a8012f9-79f2-455a-aa4e-b62a66afee5b/section_1/108448/HOVEDSTADENS%20-135681/REGIONSBESTYR-136504/RB%202019-189385/Marts-195776/Dagsorde-870557.docx#_Toc3974488
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Medlemmerne  
 

 (Pause (10 min)) 

3. Projektevaluering – O, D(40 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 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 RB-møde vil projektgrupperne som arbejdede med ”Ulighed i sundhed” og ”Styrringsparadigmer” 

fremlægge deres evaluering af projekterne.  

4. Hvordan forholder vi os til foreningens ressourcefordeling? – D, B (15 min) 
På sidste møde besluttede RB, at Per og Eik skulle lave et udkast til et brev til HB ang. foreningens 

ressourcefordeling. På dette møde skal udkastet godkendes af RB.  

5. Sundhedsreformen og folketingsvalg – D, B (40 min) 
Brainstorm og debat omkring organisationens rolle. RB kan opdatere sig i det vedhæftede nyhedsark. 

 (Pause (10 min)) 

6. Overgangen til AC – D, B (20 min) 
Under dette punkt skal RB diskutere, hvordan opslagsværket kan bruges i forbindelse med overgange til AC. 

Diskussionen inspirere til formuleringen af formålet med opslagsværket, samt hvorledes det kan benyttes. 

Regionssekretæren inkludere efterfølgende formuleringen i opslagsværket. 
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7. Plan for rundringningen - O (20 min) 
Under dette punkt bliver processen for dimittendopkaldene gennemgået. Som forberedelse til dette punkt 

bør RB orientere sig i vedhæftede materiale om dimittendopkald.  

Der vil desuden blive introduceret nogle nye procedure til rundringningen.  

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) 
 

(Pause) 

Dimittendopkald 
Påbegyndes ca. kl. 19.00. 

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 

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 
 


