
1 
 

Referat regionsbestyrelsesmøde 23. maj 2018 kl. 14.00-18.00 

Dagsorden 

Referat regionsbestyrelsesmøde 23. maj 2018 kl. 14.00-18.00 .................................................................... 1 

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

2. Nyt fra .................................................................................................................................................... 2 

Formandskabet – O (10 min) ..................................................................................................................... 2 

Medlemmerne – O(10 min) ....................................................................................................................... 2 

3. Dialogmøde – O (10 min) ....................................................................................................................... 2 

4. Fremlæggelse af budget til medlemsarrangement - O, B (15) .............................................................. 2 

5. Repræsentantskab - O, D, B (90 min) .................................................................................................... 3 

6. Indsats overfor dimittender – O,D,B(25 min) ........................................................................................ 3 

7. Projekter (30 min) .................................................................................................................................. 4 

8. Kommunikation – D (10 min.)................................................................................................................ 4 

9. Eventuelt (20 min) ................................................................................................................................. 5 

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

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

 ....................................................................................................................................................................... 6 

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

 

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

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

Ordstyrer: Charlotte Larsen 

Mødeleder: Tine Nielsen 

Referent: Mathilde Werborg Birkholm 

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

Til stedet Tine, Jes, Eik, Charlotte, Mathilde, Børge Bo, Katja, Line, Tilde (til pkt. 6), Vinni (fra pkt. 3), Rasmus 

(til pkt. 6) og Per Norman(til pkt. 7) , 

Afbud: Per Tornøe, Jeanette, Stine, Noor og Anders. 

Dagsorden godkendes. 

http://tsindex:7334/sites/TeamShare.5.Politikere.6a8012f9-79f2-455a-aa4e-b62a66afee5b/section_1/108448/HOVEDSTADENS%20-135681/REGIONSBESTYR-136504/RB%202018-158350/Maj-169149/Referat%20-790279.docx#_Toc517441657
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2. Nyt fra  

Formandskabet – O (10 min) 

 Formanden roser regionsbestyrelsens effektive og gode arbejde i forbindelse med adresseringen af 
kritikken vedrørende konfliktramte medlemmers eventuelle deltagelse på fagkongressen.  

 Der vil fremover komme flere informationer på skrift i forbindelse med RB-mødet -  i stedet for 
mundtlig overlevering på mødet. Hvis RB mener, der er vigtige emner i de skriftlige informationer, 
kan disse ved anmodning optages på dagsordenen.  
 

 Der bliver afholdt medlemsmøde på Bornholm d. 19/6-18. 
 

 Aflysning af medlemsmøde om afstemning af overenskomst OK:18. - aflyses grundet for få 
tilmeldte.  

 

Medlemmerne – O(10 min) 

 I forhold til den skriftlige information udsendt med dagsordenen opfordre Charlotte, til at fusionen 

mellem FTF og LO sættes til drøftelse på et RB-møde. 

 

 Jes: Der har netop været afholdt et netværksmøde på Bornholm, hvor 20% af alle medlemmerne på 

Bornholm dukkede op, hvilket svarer til 10 medlemmer.  

 

 Næstformanden (Line) fortæller om et kommende projekt omhandlende fysioterapeuter i 

akutmodtagelsen på Bispebjerg Hospital. Projektet tilføres midler af Region Hovedstaden. Det er 

positivt, at der i projektet er stort fokus på afprøvning og mindre fokus på afdækning. Line forudser, 

at der i forbindelse med projektet bliver arbejde for de lokale TR’er. 

 

 Charlotte var til borgermødet om den ny hospitalsplan. Hospitalsplanen skal gælde helt til 2030. På 

mødet blev Region Hovedstadens fremtidige udfordringer fremhævet; ung befolkning syd på og 

ældre befolkning nord på. Herefter var der dialog om patienter med specialiserede behov, så som 

kræftpatienter samt dialog om borgere med større behov, så som komorbide. Mødet var godt og 

de fremmødte kom med mange forskellige baggrunde; patienter, pårørende, 

sundhedsprofessionelle, politikere, administrative medarbejdere m.fl.  

3. Dialogmøde – O (10 min) 
Tilbagemelding fra arbejdsgruppen: Katja, Noor, Jeanette, Tine. 

Dialogmødet afholdes den 3. oktober. Morten Ebbe Juhl Nielsen(Cand. Phil. Forfatter af ”Forbandet 

Sunddom”) er bestilt til at holde oplæg. Dialogmødet bliver afholdt i Store Kannikestræde. 

Efter denne opdatering fra projektgruppen brainstormer RB på eksempler fra fysioterapien, som Morten 

Ebbe Juhl Nielsen kan bygge sit foredrag op om.  

4. Fremlæggelse af budget til medlemsarrangement - O, B (15) 
Charlotte fremlægger det udarbejdede budget til medlemsarrangementer, samt hvilke retningslinjer, der 

skal overholdes i forbindelse med afholdelse af medlemsarrangementer på DFysHs regning. Budgettet er 

sendt til RB i forlængelse af dagsordenen. 

RB beslutter, at aftale med oplægsholdere bør gå forbi Tine inden endelig godkendelse.  
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I forbindelse med emnet honorarer opstod der en diskussion om rimeligheden af honorarers størrelser, 

både i forhold til når formidling indgår i oplægsholderens stillingsbeskrivelsen og om man har fået støtte fra 

DFys m.m. Denne etiske diskussion, om hvad vi som forening vil acceptere fra forsker og vidensformidler, 

kvalificeres til en dagsorden op til generalforsamlingen næste år.  

5. Repræsentantskab - O, D, B (90 min) 
Nedenfor ses en tidslinje for repræsentantskabsprocessen 

 

 

cxv 

 

 

 

 

 

RB brainstormer emner til repræsentantskabet og kommer frem til følgende: 

- Fokus på foreningens strategier (Line, Per og Tilde) 

- Direkte valg af 5 til repræsentantskabet (Per Norman, Tine) 

- Fokus på strukturen i DFys (Tine, Eik, Katja) 

- Medlemsinvolvering (Charlotte og Rasmus) 

- Studerende som almene medlemmer (Børge Bo og Mathilde) 

I de kommende måneder vil RB-medlemmerne arbejde videre med temaerne i mindre grupper. RB 

indrapporterer, i løbet af sommeren, til regionskontoret 

For nærmere beskrivelse kan RB læse de udsendte bilag.  

6. Indsats overfor dimittender – O,D,B(25 min) 
Tine introducerer erfaring fra andre regioner ang. rundringning til dimittender. Er dette en fremgangsmåde, 

vi ønsker at prioritere i DFysH? Og er der evt. andre metoder, der kan benyttes for at fastholde 

dimittenderne i foreningen? 

DFys region Midt- og Sydjylland har gode erfaringer med at ringe rundt til dimittender i forsøg på at 

fastholde dem i foreningen. Det er RBerne, der har stået for rundringningen. 

Der er udarbejdet en spørgeguide, og det centrale sekretariat sørger for tlf-lister til rundringningen. I DfysH 

bør rundringningen udføres 2 gange årligt, da der både er dimittender i vinterhalvåret og sommerhalvåret. 

Dette svarer til ca. 200 dimittender årligt.  

Selv vil RBs studentermedlem(Vinnie) helst ringes op et par måneder efter dimensionen, da det er her, man 

enten har en job og muligvis har nogle spørgsmål til sine ansættelsesforhold, eller man er arbejdsløs og har 

behov for støtte og vejledning i jobsøgningsprocessen. 

Medlemsmøde i forbindelse med 

RB-møde om det udsendte rep. 

materiale. 

Rep. nov. 

2018 

Udsendelse af 

materiale 
1/9 skal skriv til 

rep indsendes 

Emner til rep. Bestemmes 

på RB-møde d. 23/05-18 

Den sidste del af RB-mødet d. 

30/08 bliver et medlemsmøde om 

rep. 
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Det besluttes, at rundringning skal afprøves til efteråret. Samtidig besluttes det, at der forvarsles om 

rundringningen for at få kontakt med så mange som muligt. 

Andre tiltag, til hvordan man kan fastholde dimittenderne, er at møde op på skolen. Hertil udtrykker Vinnie 

dog, at det sjældent er sådanne oplæg, studerende prioriterer, når de har hovedet begravet i deres 

bachelorprojekt. Hvis DFysH møder op på skolen, kan det være en ide at gøre det til dimissionen, da man 

her vil kunne skabe opmærksom omkring sig selv.  

 

7. Projekter (30 min) 
Såfremt RB skal involveres i en beslutning eller debat; opdaterer arbejdsgruppen RB på deres arbejde med 

projektet. 

Der er ikke nyt fra projektgrupperne, der arbejder med forebyggelse og styrringsparadigmer, hvorfor dette 

heller ikke bliver taget op i RB. 

 Ulighed i sundhed 

Gruppen består af: Katja og Anders.  

Gruppen har ikke arbejdet videre med projektet, men eftersom emnet er yderst aktuelt, bliver det alligevel 

taget op på mødet.  

Gruppen er opmærksom på, hvad der sker rundt om i regionen. Det bliver spændende at se, hvordan 

kommunerne takler det, når loven træder i kraft den 1. juli. Gruppens forsatte plan er at holde sig 

opdateret i samarbejde med formanden (Tine) og næstformanden (Line), da dette også er et emne, både 

Tine og Line har fokus på i deres arbejde.  

Foruden kommunerne selv bliver det bemærket, at TR’erne på de forskellige kommunale arbejdspladser 

også er meget opmærksomme på lovkravet, og hvad det fører med sig.  

Konklusionen på punktet bliver, at vi må afvente den lokale håndtering af loven.  

Rasmus fremhæver gennem en skriftlig besked nogle pointer, som er værd at overveje i forbindelse med en 

strategisk indsats i DFysH i forhold til ventetidsgarantien på genoptræning. 

- Hvordan kan vi hjælpe ledere/tr i argumentation om ikke at sænke det kommunale serviceniveau? 

- Kan vi finde de gode historier fra kommuner, hvor man rent faktisk har opnormeret med 

fysioterapeuter og så dele dem fx på facebook (måske også nogle af de dårlige)? 

- Hvor politisk aktive skal vi være i DFysH for direkte at modvirke serviceforringelser? 

 

8. Kommunikation – D (10 min.) 
 

 Repræsentantskabet skal kommunikeres til medlemmerne.  

 Datoen for dialogmødet bliver offentliggjort inde for den nærmeste fremtid.  

 Der bliver i RB udtrykt, at der ikke er så meget kommunikation om jubilæet og de fester, der er 

holdt i de forskellige regioner. – siden RB-mødet er der kommet en opsamling på hjemmesiden, 

hvor man kan se billederne fra festerne i de forskellige regioner.  
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9. Eventuelt (20 min)  
 

 Valg til formandsposten: Man er i gang med at evaluere valgprocessen i forbindelse med valget til 

formandsposten for DFys.  

 

 Etablering af netværk under DFysH: Til trods for de muligheder et netværk giver, må RB erkende, 

at netværk ofte etableres i kraft af utilfredshed eller en forringelse af vilkår. Det er sjældent noget 

folk prioriterer med mindre de virkelig føler, at de får udbytte heraf. Derudover anerkender RB 

også, at der eksisterer en række netværk uden om foreningen. Hertil bliver det fremhævet, at 

DFysH skal være tydeligere med, at de gerne støtter sådanne netværk ved eksempelvis at lægge 

lokale til medlemsmøder. Der kunne altså ligge en opgave i at bakke op om de allerede 

eksisterende netværk. DFysH skal reklamere med, at de gerne vil støtte initierede netværk. 

 

 RB-konference: Emnet på RB konference 27 -28 sep. er ”Fremtidens velfærdssamfund”. 

 

 Punkter til eventuelt i fremtiden: For at undgå at punktet ”eventuelt” trækker ud, vil 

regionskontoret til næste møde gerne opfordre RB til at sende spørgsmål og oplysninger nogle uger 

i forvejen, så dette kan integreres blandt informationerne på første side af dagsordenen.  

10.  Evaluering af møde (5 min) 
Det skriftlige indlæg i starten af dagsordenen fungerede godt. Der var en god proces til mødet i dag specielt 

i forbindelse med udviklingen af forslag til repræsentantskabet.  

Fremover må Regionssekretæren(Mathilde) gerne sende dagsorden og referat i pdf, så formalia også 

fungerer på IPad. 

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 
 


