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Punkterne er markeret med et forventet (tidsforbrug) og en markering om hvorvidt punktet indeholde –
Orientering (O), Drøftelse (D) og Beslutning (B)

Ordstyrer: Tilde Ransborg
Mødeleder: Tine Nielsen
Referent: Caroline Klint Johannesen

1. Velkommen v. Tine Nielsen
Tilstede: Katja Milling Knudsen, Jeanette Præstegaard, Per Normann Jørgensen, Tine Nielsen, Stine Holm
Petersen, Børge Bo Hansen, Noor Jady, Jes Mogensen, Charlotte Larsen, Rasmus Sylvest Mortensen, Tilde
Ransborg, Line Schiellerup, Eik Bjerre og Nicolas, fra punkt 5.
Afbud: Per Tornøe, Anders Jæger Nielsen.

2. Opfølgende bemærkninger fra sidste møde
Som opfølgning på sidste møde er der enkelte punkter vi ikke nåede.
Bornholm
Der har været en evaluering af Folkemødet 2017 på dagsordenen i Hovedbestyrelsen. Konklusionen er, at
man fremover ikke sender store hold af sted, men at det primært vil være regionsformænd, formænd og
evt. HB-medlemmer der skal deltage, men at deltagertallet begrænses. Det skal dog understreges at forrige
års deltagelse har været en succes. Selvom det har haft stor effekt at vi er mange fra DFys, så vejer
hensynet til omkostningerne ved at sende så mange afsted, tungere.
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Der kan også blive tale om at bruge de bornholmske fysioterapeuter mere i forbindelse med folkemødet. Et
andet forslag fra RB er, at sende almindelige medlemmer på en endagstur.
Økonomi
Mette Birk har fremskrevet vores økonomi, så vi kan prøve at forudse årets resultat. Ifølge denne beregning
får vi et underskud på 3700 kr. Det er pænt, hvis det holder.
Regionskontoret mangler dog nogle anskaffelser, så hvis der kommer et lille overskud, kan det bruges i den
retning.
Forespørgsel om stakeholderanalyse
Der har været lavet en stakeholderanalyse, centralt fra, med centrale aktører. Formålet med analysen var
at få kortlagt hvad centrale personer (stakeholders) mener om organisationen, har af kendskab til den osv..
Sekretariatet har forslået at lave en lignende analyse lokalt. Sekretariatet kan finde halvdelen af udgiften.
Hvis vi ønsker det så skal regionen afholde den anden halvdel, svarende til ca. 25.000. Det har vi som
udgangspunkt ikke råd til, hverken i år eller i 2018, men regionsbestyrelsen diskuterede muligheden for at
finde midlerne til analysen ved at prioritere i andre opgaver.
Det har aldrig tidligere været en regional opgave at bestille analyser, og derfor ikke en regional udgift. Det
bør det heller ikke være nu. Vi vil gerne høre hvad de andre regioner siger til tilbuddet. Vi efterlyser jo
generelt værktøjer til udmøntning af regionens kompetencer, men vi er ikke sikre på at en stakeholderanalyse kan være et nyttigt værktøj. Kan man bruge en sådan analyse til at inddrage medlemmerne, kan
den være medlemsrelevant?
Hvis vi skal ud og bruge de her penge, skal det ikke gå ud over medlemsrettede tilbud. Regionale midler skal
primært bruges til medlemsrettede aktiviteter.
Generelt er det helt forkert, at vi skal bruge regionale midler på centrale driftsaktiviteter.

3. Opfølgning på regionskonferencen
Vi skal samle op på regionskonferencen og det arbejde med lokal indflydelse som blev påbegyndt på
konferencen. Regionsbestyrelsesmedlemmerne har kortlagt debatarrangementer i deres
hjemstavnskommuner og aftalt at gå til dem.
Valgmøder
De kommuner vi tidligere har valgt at prioritere i valgkampen er Gentofte, Ishøj, Halsnæs, Hillerød og
Fredensborg.
Charlotte vil gerne deltage, også i møder om regionsvalget. Der er et kommunalt møde d. 13. november i
Københavns Kommune, som Charlotte deltager i.
På Frederiksberg d. 7. november, Rasmus og Jeanette vil gerne gå til det. Der opstiller en med
fysioterapeutisk baggrund til kommunalbestyrelsen, Camilla Arent.
Frederiksberg har også debat på Hyldebjerggård, d. 31. oktober fra 17-19. Det vil Eik prøve at nå.
Gladsaxe har en debat 2. november klokken 19.00 i Telefonfabrikken. Den tager Katja gerne til. Emnet er
handikappolitik i Gladsaxe.
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Børge deltager gerne, hvis vi finder noget inden for cykelafstand, som han kan deltage i.
Vi deler gerne på Facebook at RB-medlemmer deltager i møderne. Og opslag fra debatterne. Linket til data
er fysio.dk/kv17
Særlige ønsker til datatræk til kan sendes til Caroline, så prøver hun at grave noget ud af de store
databaser.
Når vi finder nogle regionale debatter sender vi også dem ud til RB. Vi vil også gerne finde på nogle gode
spørgsmål, vi kan stille til debatterne.
Projektbeskrivelser
På sidste møde i regionsbestyrelsesmøde affødte en workshop forskellige anbefalinger til hvordan RB kan
arbejde videre med de emner der var udvalgt under overskriften Fremtidens Sundhedsvæsen.
RB nikker til at arbejde videre med de anbefalinger til projekter, der nu ligger i projektbeskrivelserne.
Herefter tages der stilling det første emne, forebyggelse, for at se på hvad vi mangler for at gå i gang med
emnet her fra. Der skal gerne nedsættes en gruppe, der kan gå i gang og forberede et oplæg, med
udgangspunkt i dogmereglerne og evt. i KV-debatterne, om projektet, der kan præsenteres for RB d. 20.
november. Her kan RB også deltage i det videre arbejde med projektet. Den 20. november kan vi så se på
opstarten af næste projekt.
Gruppen der arbejder videre med projektet Forebyggelse består for nu af: Charlotte og Stine.

4. Orientering fra medlemmerne
Jeanette Præstegaard: D. 20. februar 2018 kommer professor David Nichols og taler om fremtidens
fysioterapi – Arrangeret sammen Susan Kranker. Knud Jakobsen, CBS, indleder, og der afsluttes med en
paneldebat. Invitationen kommer på regionale hjemmesider, og arrangementet afholdes i København. Alle
fysioterapeuter er inviteret. Det er centralt arrangeret og varer en hel dag.
Den 17. november har Jeanette docent-tiltrædelsesforelæsning klokken 14.00, om forskning i ergo- og
fysioterapi, i Næstved. Regionsbestyrelsen er inviteret.
Charlotte: Københavns Kommune er interesserede i, hvordan den opfattes som arbejdsplads derfor laves
der en employer-branding-analyse. Vi vil lave spørgeskema og interviews både med vores egne ansatte
faggrupper men også fysioterapeuter, for at få fat i fysioterapeuter der ikke arbejder i kommunen. Det
kommer på hjemmesiden når det er klar.
Center for diabetes inviterer til international diabetes dag d. 14. november og åbent hus. Vi finder
arrangementet og deler på facebook.
Line: I forbindelse med svendborgsagen og #Detkunneværemig har Line sat gang i, at den centrale
organisation melder deres støtte ud til kampagnen og bidrager til at sætte fokus på de systemiske fejl, der
kan risikere at fælde enkelte sundhedsprofessionelle. Vi afventer derfor en tilbagemelding fra sekretariatet.

5. Orientering fra formanden
Formanden orientere regionsbestyrelsen om igangværende sager.
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HB
Når RB-medlemmer får referaterne, må de meget gerne, hvis der er noget der kunne være relevant at tage
op på møderne, eller noget de har spørgsmål til, skrive til Tine. Samtidig opfordres Tine til at bruge RBmedlemmerne i forbindelse med arbejdet i HB.
Palliativ Fysioterapi
Der er udsendt breve til alle formænd for de kommunale sundhedsudvalgs-formænd. Henrik Appel ville
gerne gå videre med det og stille spørgsmål til sundhedsudvalget. Vi venter stadig på svar fra ministeriet.
Der arbejdes yderligere på et §20 spørgsmål til ministeren.
I de andre regioner er der ikke samme kaotiske tilstand. Syddanmark har en fin aftale, med fysioterapeuter
i de palliative teams og en §2 aftale under sygesikringsoverenskomsten. Denne løsning er for nuværende
ikke mulig i Region H da regionen ikke ønsker en aftale efter §2.
OK18
Konfliktudtagning er lagt ud til det lokale Sundhedskartel, hvor Tine deltager. For nuværende er det
fortroligt hvad de når frem til, men det skal nok komme ud.
Gribskov
De kommunale fysioterapeuter i Gribskov er endt hos Aleris efter en udbudsrunde. Det er et par år siden,
og siden da har DFys forsøgt at tegne overenskomst. Dansk Erhverv, der forhandler for Aleris, ønsker en
industri-overenskomst.
Der udkom, i starten af uge 42, en artikel til Frederiksborgs Amtsavis, med flere interviews med Tine. Det
affødte en række indlæg i ovenstående avis, blandt andet med politikeres kommentarer til sagen. Tine har
inviteret Borgmesteren til møde, men er blevet sendt videre til udvalgsformanden. Både Dansk erhverv og
Aleris har også reageret på artiklerne.
Aleris har lagt pres på Dansk Erhverv, det har affødt, at Dansk erhverv vil indkalde til forhandling. I det
omfang det kan lade sig gøre, deltager Tine i de kommende forhandlinger.

6. Kommunalvalg og velfærdsprotester
Charlotte orienterer om efterårets velfærdsprotester og vi tager en diskussion af RB og Hovedstadens rolle i
efteråret.
Der var taget et initiativ af en lang række store fagforeninger til at gå sammen, og afholde et stort TR møde
for både private og offentlige ansatte i Odense Kongrescenter. Udkommet er en kampagne der hedder
Danmark For Velfærd , der er lavet en fælles udtalelse fra stormødet. Der er også datosat en ”Velfærdens
dag” d. 7. november, som bliver en national aktions-dag. Det handler om fald i de kommunale budgetter på
velfærd, og de afledte konsekvenser(effekter) af de mange besparelser. Samtidig vokser både børne- og
ældregrupperne i kommunerne.
FTF mener at vi kommer til at mangle 52.000 offentlige ansatte. Der er lavet et interaktivt kort, som man
kan finde via:
https://fusiontables.googleusercontent.com/embedviz?q=select+col2%3E%3E0+from+184BkSmvND4JFja-
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u0DStgPFNA_RW24QE97y2U4Gi&viz=MAP&h=false&lat=55.63959965333814&lng=10.06351167917876&t
=1&z=8&l=col2%3E%3E0&y=2&tmplt=2&hml=KML
Vi kan lave en linksamling til RB. Her til kommer følgende fakta som Charlotte har samlet. 81 Kommuner har
skåret ned på udgifterne til velfærd. I 2016 brugte kommunerne i gennemsnit 2955 kr. mindre pr. ældre
end i 2013. Det er et fald på 7%. Der er sparet 11-12 mia. på serviceudgifter siden 2011. For at sikre
velfærden mod voksende antal borgere og opgaver kræves der en vækst på 1,2% ifølge det økonomiske
råd.
Frem mod 2025 vil der være 260.000 flere børn i alderen 0-6 og ældre over 60 år.
I forhold til velfærdens dag, kan man hjælpe med at indsamle underskrifter via velfærdensdag.dk. Man kan
også deltage i det FTF-støttede arrangement der afholdes d. 7. november klokken16.15-18.00 på
Thorvaldsens Plads i København. Der er en facebook-side og stjerne-demonstrationer flere steder i byen.
Charlotte deltager på velfærdens dag (med på) i TR-Kursus, men vil forsøge at få TR´rne med på en lille
aktion.
Kan opfordringen til deltagelse i Velfærdens dag sendes ud til uddannelserne? De arbejdsløse og de
studerende. Det arbejder Nicholas, Jeanette og Katja videre med.
Kommunalvalg
Charlotte, Tine, Åse Munk Mortensen og Anne Theilgaard har holdt politikermøder. De havde fokus på
specialisering, rehabilitering, frit valg, Københavns styrker og ressourcer. Ind til videre har de holdt møde
med Enhedslistens Ninna Hedeager og Charlotte Lund og Socialdemokratiets Henrik Appel. De talte også
om børneområdet, repræsentation af faggrupper, et rehabiliteringsprojekt i Aalborg. Henrik Appel
inviterede til efter valget, at lave et fremtidsscenarie: Et optimalt forløb, hvis økonomien ikke skal tænkes
med – god ide til et medlemsmøde. De talte også om det tværsektorielle samarbejde.
Det har været nogle gode møder, der også rækker ud i fremtiden.

7. Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde
Materialet til repræsentantskabsmødet kommer ud samme dag som RB-mødet. Vi bruger derfor en stor
del af mødet på at forberede os og diskutere emnerne for det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.
-

Arbejdsgiver organisation – Diskussion af forslaget
LO/FTF – Diskussion af forslaget
Mulighed for æresmedlemskab.

Regionsbestyrelsen diskuterede forslagene i deres midte, der blev ikke taget referat, da det var en
indledende drøftelse og holdningerne er den enkelte repræsentants ansvar. Der afholdes medlemsmøder i
alle regioner hvor repræsentanterne deltager. I Hovedstaden afholdes medlemsmødet d. 20. november og
der er planlagt et RB-møde, som ikke handler om repræsentantskabet, i forbindelse med dette møde.

8. Eventuelt
Julefrokost for RB, Rasmus har tilbudt at lægge hus og sender en doodle ud med mulige datoer.

9. Evaluering af møde
Godt møde, god mødeledelse.
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