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Regionsbestyrelsesmøde
1. Velkommen v. Tine Nielsen
1.1 Godkendelse af dagsorden:
Dagsorden og program for mødet præsenteres af Tine Nielsen og godkendes af
bestyrelsen.
1.2
Ordstyrer: Tine Nielsen
Referent: Maja Pejs Jensen

2. Ny regionsbestyrelse
2.1 Rammerne for bestyrelsens arbejde
Der orienteres om foreningens vedtægter og det økonomiske grundlag.
Regionsbestyrelsen er en arbejdende bestyrelse, hvilket betyder, at det er
repræsentantskabet, som sætter den overordnede politiske linje for foreningen, mens
hovedbestyrelsen tager beslutning om indsatsområder. Regionsbestyrelsens primære
opgave er at varetage medlemmernes interesse lokalt, dvs. at udmønte de vedtaget
indsatser i en lokal kontekst, men det er også opgaven at melde tilbage og komme
med forslag til HB og repræsentantskab.
Bestyrelsen i Region Hovedstadens lokale virkeområde er over for 29 kommuner, 1
region og 3000 medlemmer.
Hovedbestyrelsens overordnede strategi frem til 2014 er (se: http://fysio.dk/org/omos/Vision-mission-og-vardier/Strategiplan-2014/)
Der er to overliggere:
Rekruttering og fastholdelse
Jobskabelse på det private arbejdsmarked.
Regionformandens mål for sit virke i den nuværende valgperiode (2010-2014):
Der er ansat én fysioterapeut på én folkeskole
Der skal være fysioterapeuter ansat i socialpsykiatrien i otte kommuner
Der skal være fysioterapeuter som frontpersonale på akuttraume området i
regionen
Sundhedsdagsorden skal sættes til kommunalvalget i fire kommuner (og
regionen)
I løbet af en firårig periode skal der have været kontakt med alle regionens
kommuner, svarende til ca. otte kommuner årligt (kontakterne er primært
møntet på det politiske niveau)

Regionsbestyrelsens arbejde det seneste år:
Repræsentantskabet
Politisk interessevaretagelse
Medlemsmøder

Eksempler på hvad regionskontoret kan byde ind med i forhold til
regionsbestyrelsen:
Finde relevante politikere og politikker
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Skrive udkast til læserbreve på forlæg og tilrette
Skrive udkast til kontaktmail
Sparring i forhold til politikerbesøg
Skrive artikler til hjemmesiden
Bestille lokaler mv.

Orientering fra medlemsaktivitetsgruppen ved Charlotte Larsen
Det overordnede tema har det seneste år været ”Mere træning mindre kniv”. Temaet
for det kommende år er ”Sæt strøm til fysioterapien”. Der har endnu ikke været
afholdt nogen møder i år. Det er pt. kun Charlotte Larsen og Per Normann Jørgensen,
der sidder i gruppen, så hvis dette arbejde skal fortsættes, efterlyses forstærkning.
Resten af regionsbestyrelsen bliver derfor bedt om frem til næste møde at overveje,
om de vil være en del af medlemsaktivitetsgruppen.

Orientering om oplevelser ved politikerbesøg ved Kirsten Carstensen
Det var i første omgang grænseoverskridende at tage kontakt til politikerne, men selve
møderne har været positive, idet man er blevet mødt med åbenhed og interesse. Der
er endnu ikke kommet konkrete initiativer ud af møderne, men fysioterapi er blevet sat
i fokus som fag. Der er meget benarbejde med at researche til møderne, men alt i alt
har det været givende at gå i dialog med politikerne.

2.2 Præsentation af medlemmerne i regionsbestyrelsen
Fokus på hvorfor medlemmerne har valgt at stille op til regionsbestyrelsen. Følgende
synspunkter kommer bl.a. til udtryk:
Mulighed for indflydelse på organisationens og dennes virke på social- og
sundhedssystemet
Gøre foreningen vedkommende for medlemmerne – bevare sammenhold og
fagidentitet
Netværk
Arbejde operationelt, lave medlemsarrangementer og være en del af den
politiske bølge
Formidle hvad der sker i foreningen til arbejdspladser i regionen, til
medlemmer, og arbejde med den politiske bølge
Få indflydelse og bringe idéer til virkelighed
Bryde igennem der hvor fysioterapeuter ikke er pt., og få indflydelse på den
brede vidde på det sundhedsfaglige område
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Vil gerne være med til at bestemme foreningens politik og yde en indsats
Udfordringer omkring fysioterapi både fagligt og arbejdsmæssigt
Få en fornemmelse af og lære hvad bestyrelsesarbejdet er, for så at kunne
bidrage til foreningens virke
Sætte fokus på aktivitetsdimensioner, hvordan kan vi som faggruppe bidrage
til at minimere stillesiddende adfærd
Nysgerrig på hvad der foregår i det fysioterapeutiske felt
Undren, mangel på oplysning, hvordan får vi flere medlemmer til at være
aktive i foreningen

2.3 Fremtidige fokusområder for regionsbestyrelsen
Regionsbestyrelsen diskuterede og prioriterede i gruppearbejde emner, der skal
arbejdes med i den kommende periode, og som rettes mod tre kategorier:
Medlemmer, Region & kommuner og Centrale dagsordner.
Medlemmer
De tre emner, der blev prioriteret højst var:
Styrkelse af fællesskabet (gerne allerede i studieårene)
Synlighed over for medlemmerne – netværksdannelse & gøre medlemmerne
mere aktive
Mere vidensdeling og dialog fx gennem flere medlemsarrangementer

Derudover kom følgende emner frem:
Mere vidensdeling og dialog
Åbent diskutere interessemodsætninger i foreningen, og hvordan vi forholder
os til disse
Hvorfor være medlem af en fagforening? (Kort og utvetydig formuleret på
forsiden af fysio.dk)
Netværk for innovation
Facilitere nye job
Value for the money fx ved at regionsbestyrelsen arrangerer inspirerende
faglige fordrag
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Region/kommuner
De tre emner, der blev prioriteret højst var:
Forsat opmærksomhed på at forsætte arbejdsmetoderne fra den politiske
bølge
Fysioterapi skal sættes på den forvaltningsmæssige dagsorden
Opmærksomhed på praksis i forhold til lægernes konflikt med regionen, og
hvad det kan have af konsekvenser for fysioterapeuter

Derudover kom følgende emner frem:
Få flere fysioterapeutiske ledere og konsulenter
Opmærksomhed på mulige konsekvenser af de privat praktiserendes lægers
trusler, idet de privat praktiserende er afhængige af, at der kommer
lægehenvisning
Akutområdet
Hverdagsrehabilitering især i forhold til flere jobs
Forebyggelse allerede i folkeskolen
Arbejde videre med den politiske bølge
Større synlighed
Politikkerne skal altid se fysioterapeuter som første valg ved
bevægelses/aktivitets træning
Forsat fokus på akutområdet og hverdagsrehabilitering
Fysioterapeuter skal lave motorisk screening i folkeskolen (0.-1. klasse )

Central dagsorden
De tre emner, der blev prioriteret højst var:
Få nemmere adgang til repræsentantskabet
Forsat fokus på bedre medlemsservice
Stillingtagen til hvilket fora i sundhedsvæsenet vi vil være i

Derudover kom følgende emner frem:
Medlemsservice
Danske Fysioterapeuters rolle i samfundsdebatten
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Gennemgå love og vedtægter – så det bliver nemmere for regionsbestyrelsen
at komme med ændringsforslag
Jobskabelse og synlighed
Erhvervspolitik, faglig politik og professions udvikling
Gennemgå og kvalificere alle vedtægter/love
Organisere fysio.dk i tydeligere kategorier: medlemmer, ledere og praksis
Opdyrke fysioterapeutisk baseret ledelse i højt placerede sundhedsstrategiske
stillinger
Mere fokus på iværksætteri og støtte udviklingen af nye arbejdsområder
Der arbejdes videre med udvælgelse af fokusområder og fastsættelse af mål ved
næste møde.
Hjemmeopgave:
Til næste møde skal bestyrelsesmedlemmerne med udgangspunkt i ovenstående liste
tænke over, hvor de især vil gøre en indsats. To og to skal de skrive sammen om,
hvad deres mål er, og så skal makkeren præsentere den andens mål til næste møde.

2.4 Struktur på regionsbestyrelsesarbejdet herunder
forretningsdagsorden og mødekalender
Forretningsorden
Blev sidst vedtaget i 2011, siden har møde- og arbejdsformen i regionsbestyrelsen
ændret sig markant, og der er derfor brug for en opdatering af
forretningsdagsordenen.
Regionsbestyrelsen beslutter, at følgende punkter i forretningsdagsorden skal
revideres, Tine Nielsen får ansvar for at komme med forslag til ændringer.
Forretningsorden bliver herefter sendt ud på mail til regionsbestyrelsen til godkendelse
Der skal ved konstituering også tages stilling til om der skal vælges en næstformand,
det blev besluttet, at der ikke vælges en næstformand. Det besluttes, at suppleanterne
inviteres med til det sidste møde før jul.

Mødekalender for resten af 2013
Regionsbestyrelsen anser seks møder om året, som en passende mødefrekvens.
Onsdag d.19 /6: Bestyrelsesmøde kl. 13:30-18:00 i lokale A20 med
efterfølgende fælles middag og sommerafslutning kl.18-? (afbud:Thomas)
Tirsdag d. 20/8: Bestyrelsesmøde kl. 13:00-17:00 i lokale A19
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Mandag og tirsdag d. 2-3/9: Regionskonference for alle fem
regionsbestyrelser
Onsdag d. 23/10: Bestyrelsesmøde kl. 13:00-17:00 i lokale A19
Torsdag d. 5/12: Bestyrelsesmøde kl. 13:00-17:00 med efterfølgende fælles
middag og juleafslutning kl.18-? OBS denne dato skal tages op igen, da der
allerede er kommet ét afbud.
Kommentarer til evt. andre datoer bedes sendes til TN.

3. Nyt fra …

3.1 Formanden
Regionssekretær Maja Pejs Jensen stopper 1/7-13, i stedet er Tenna Von Cappeln
blevet ansat pr. 1/6-13.
Sekretariatet flytter ud af Nørre Voldgade pr 1/11, det er stadig uvist om
regionskontoret bliver eller flytter med.
Der er i Hovedbestyrelsen nedsat et lovudvalg bestående af Tine Nielsen, Esther
Skovhus og Tina Lambrecht omkring vedtægtsændringer, der skal fremlægges på det
kommende repræsentantskab.
Gribskov det er besluttet i byrådet, at alt vedr. fysioterapi, pleje og behandling
konkurrenceudsættes, men det er uvist om det bliver et samlet udbud eller det bliver
delt op i mindre områder.

3.2 Medlemmer
Spørgsmål om opdatering af regionsbestyrelsens hjemmeside, der er skrevet
ændringer til teksten, men webmasteren har endnu ikke haft tid til at lave
ændringerne.
Der orienteres om, at den ny MED aftale for Region Hovedstaden er aftalt, vedtaget
og trykt.
Hjalte Åberg er ny regionsdirektør i Region Hovedstaden. Han har indtil videre valgt at
fokusere på tre arenaer: ret & pligt, samarbejde og udvikling. Det virker ligeledes som
han vil forsætte den igangværende tillidsdagsorden.
Mange overbelægning på hospitaler over vinteren – problem for såvel patienter,
ledelse og personale. Fysioterapeuter har mærket det ved, at man ikke har haft
ressourcer svarende til antal henvisninger man har modtaget. Der er blevet nedsat en
referencegruppe hvor Line Schiellerup er med.
OBS punkt 4 & 5 (opsamlingen på generalforsamlingen og dialogmødet udsættes til
næste regionsbestyrelsesmøde grundet tidsmangel).
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Regionsbestyrelsen opfordres til at skrive det ned de måtte have mens det er i frisk
erindring.

4. Opsamling på generalforsamlingen d. 17. april 2013
4.1 Evaluering af generalforsamlingen
Eftermiddagen som helhed
”Ønskebrønden” metoden. Er der noget vi ikke har fået med under
punkt 2?
Generalforsamlingen
Stedet, maden andet….?
Hvad skal vi tage med ved forberedelse om 2 år?

5. Opsamling på dialogmødet om psykiatri
Ud fra bilag 2 og artiklen på hjemmesiden, hvor to af deltagerne har skrevet om deres
oplevelse: http://fysio.dk/Regioner/hovedstaden/Nyheder/En-rejse-til-psykiatriensdialog/#.UXpdXYL_Gkk

6. Eventuelt
Ønske fra Charlotte Larsen om at få medlemsundersøgelse (MSI) på dagsordenen til
næste møde. Tine Nielsen orienterer om, at hun har ventet på de regionale tal, men
de kommer i næste uge og MSI vil derfor komme på dagsordenen i juni.
Forespørgsel om, hvorvidt dagsordnerne kan lænkes mere til, hvad der sker i HB –
kunne godt tænke sig, at det der foregår centralt også bliver mere tydeligt regionalt.
Så et fast punkt om nyt fra HB, men ikke bare i form af referattekst.
Forslag om, at der efter hvert møde er en kort evaluering af, hvordan mødet er
forløbet.
Ønske om, at der udsendes en oversigt over, hvilke projekter, som RB pt. har gang.
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