
Dagsorden  
 

 

Tid: kl. 14.00 

Sted: Rosenborggade 1B 

 

Dagsorden  

 

REP: Repræsentantskabet 

REP22: Ordinære repræsentantskab 2022 

RB: regionsbestyrelse  

GF: generalforsamling  

B: Beslutning 

O: orientering 

D: diskussion  

 

1. Velkomst v. regionsformand  – O, B (5 min) 
 

Ordstyrer til dette møde er Tilde Randsborg 

 

Dagsorden og ordstyrer godkendes 

 

Ordstyrerliste 

1 Line Schiellerup 

2 Rasmus Sylvest Mortensen 

3 Per Tornøe 

4 Katja Milling Knudsen 

5 Charlotte Larsen 

6 Tilde Randsborg 

7 Per Norman 

8 Anders Breinholt Nielsen 

9 Jesper Ottosen 

10 Mie Knudsen 



11 Bente Andersen 

12 Jeanette Præstegaard 

13 Børge Bo Hansen 

Noget til eventuelt?  

 

2. Orientering v. formand – O (15 min) 
 

Kort nyt, se i øvrigt skriftlig orientering. 

Spørgsmål til skriftlig oientering er velkomne.  

3. Orientering v. RB-medlemmer – O (10 min) 
 

Se bilag med skriftlig orientering fra regionsbestyrelsesmedlemmer. 

Charlotte og Bente om borgermøde om ældrepolitik 

TR-årskonference - Charlotte 

 

4. Opsamling på REP (15 min) - D & B 
 

Kort stemningsbilleder og eventuelt tilkendegivelser fra RB om REP 

Tilretning af drejebog for Rep. 

5. Dialogmøde fortsat (50 min) - D & B 
 

Opsamling og det videre arbejde. 

RB har ikke siden opsamling fra junimødet beskæftiget sig med indputs fra de 80 medlemmer, der 

deltog i Dialogmøde 1.6.  

 

Udsnit af RB-referat fra 10. juni 22: 

Der er enighed blandt RB om, at det var et godt Dialogmøde med pænt fremmøde og gode tilbagemeldinger 

fra deltagerne. Der var ca. 80 tilmeldte. RB beslutter at vende tilbage til Dialogmødet efter sommerferien. 

Der skal drøftes, hvordan vi skal arbejdet videre med de indsamlede stikord. Der er enighed om at give 

medlemmerne en kort tilbagemelding. Charlotte og Anders laver et udkast. 

Link til artikel: https://www.fysio.dk/om-os/regioner/region-hovedstaden/nyheder/flot-deltagelse-til-

dialogmode-den-1.-juni  

 

Resume:  

RB har i artiklen givet følgende tilkendegivelse "I regionsbestyrelsen vil vi i efteråret tage stilling til, 

hvordan vi kan arbejde videre med de udfordringer, vi har på arbejdsmarkedet med fastholdelse og 

rekruttering" 

Oplæg fra Filosof Anders Fog Jensen, der gav et indblik I hvordan samfundet og individet og 



arbejdsmarkedet har ændret sig. Herefter drøftelse og erfaringsudveksling ved bordene med inspiration i 

Anders´oplæg. Snakken gik på hvad den enkelte kan, hvad vi i regionsbestyrelsen kan gøre, og hvad vi kan 

videregive til Danske Fysioterapeuter centralt. 

 

Mål for punktet 9.11:  

Ud fra de indsamlede stikord, politisk arbejde og beslutning om konkrete initiativer målrettet de 

arbejdsudfordringer RB ser der er for fysioterapeuter i Region Hovedstaden. 

Vi får hjælp til processen af nætværkskonsulent Ida Jacobsen..  

 

6. Pause – (10 min) 
 

7. Fortsat opsamling på arbejdsgrupper (50 min) - O, D & B 

 

Punktet blev udskudt ved møde i juni 2022 

 

Mål med punktet: 

Vi samler op og fortsætter arbejde med indsatser: 'Fra opgaveglidning til opgaveudvikling' 

Vi arbejder videre med i arbejdsgrupperne nedsat 12.10.2021.  

 

Til mødet indledes punktet med kort status fra grupperne siden RB´s arbejdsseminar. Herefter har 

grupperne tid til at arbejde med emnerne på mødet  

 

- Grupperne beslutter konkret, afgrænset og gennemførbart initiativ - initiativet kan evt. overdrages 

til Regionskontoret mhp gennemførsel. 

 

Tidsplan:  

1. kort indledning og status (10 min) 

2. fortsat arbejde i grupperne (40 min) 

Af tidligere referat fremgår det at indsats vedr. "Helbredsundersøgelser" er sat på pause. Giver det 

mening at arbejde videre med den?   

 

Grupper fra tidligere:  

• Fødselsområdet: Tilde, Rasmus, Katja 

• Plejeopgaver: Jeanette, Charlotte, Anders, Bente. Gruppen skrifter navn til ’rehabilitering’ 

• Helbredsundersøgelser: Per T, Per N, Jesper  

• Børneområdet: Line, Børge Bo, Mie   

Fra tanke til handling 

Lidt udvalgte noter, som inspiration til arbejdet: Udvikling af inspirations- / talepapir som nemt kan 

bruges på arbejdspladserne (via TR) 

Tanker tilbage i 2021 gik målrettet på kommunal og regionsråd. Konkret idé: Artikel til 

hjemmesiden med opgaveidéer som medlemmer også kan henvende sig til politikere med.  

 

Se vedlagte dokument, 'Gruppeplan' og udpluk fra referater et år tilbage. 



 

 

8. Pause (10 min) 
 

9. Generalforsamling 2023 (20 min) - O, D & B 
 

Opgave: Opstart planlægning af GF 2023 

• Brainstorm på emner og oplægsholder 

• Nedsæt planlægningsgruppe 

Vi skal have nedsat en arbejdsgruppe bestående af 3-5 personer.  

Til dette møde brainstormer regionsbestyrelsen på emne til generalforsamling.  

 

Planlægningsgruppen får mandat til at lave et oplæg til behandling på december mødet.  

I forhold til deadline for annoncering er januar deadline. 

 

Overordnet linje og aftaler omkring udarbejdelse og layout for skriftlig beretning, præsenteres på 

december mødet. På det møde deltager Pressechef Henriette Søe og Netværkskonsulent Ida 

Jacobsen. 

 

10.  Kommunikation (10 min) - D & B 
 

Beslutning om, hvad der skal videreformidles, til hvem og hvordan.  

Fokus på synlighed og kommunikation med medlemmer i regionen.  

 

11.  Eventuelt (10 min) - O 
 

12. Emner til næste dagsorden (5 min) - D & B 

Se rullende dagsorden, vedhæftet:  

 

13. Evaluering (5 min) - D 


