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1. Velkommen v. Tine Nielsen  

1.1 Godkendelse af dagsorden  
 
Mødeleder: Tine Nielsen 

Referent: Tenna von Cappeln 

Tilstede: Tine Nielsen, Børge Bo Hansen, Kirsten Carstensen (ankom ca. 15.30), Carsten Bug-
trup Jensen, Marie Posborg Bjørn, Per Norman Jørgensen, Jes Mogensen, Nanja H. Andersen 
(gik kl.15.45), Mette Amstrup, Thomas Knudsen, Charlotte Larsen, Katja Milling Knudsen, Ma-
lene Glerup Nielsen 

Afbud: Line Schiellerup, Tilde Randsborg, Regitze Visby 
 

2. Synlighed på facebook og hjemmesiden  

Lidt over halvdelen af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer har en profil på facebook. 
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Flere udtrykte bekymring for at anvende facebook og være administrator for regionens side, 
da det blev foreslået. Det blev aftalt, at de der har mod på det kan få administrator-rolle og 
dermed selv kan poste ting på siden, mens andre kan sende en mail eller sms til regionskonto-
ret, hvorefter kontoret sørger for, at det bliver lagt på facebooksiden. 

Der blev også nævnt en bekymring om, at facebook vil komme til at overtage anvendelsen af 
hjemmesiden, så hjemmesiden ikke længere vil blive opdateret. Tanken bag anvendelsen af 
facebook er, at det skal bruges til mindre her-og-nu nyheder, som medlemmerne løbende kan 
følge med i. De længere artikler og mere ’faste’ oplysninger kan findes på hjemmesiden som 
altid. Det var enighed om, at hjemmesiden ikke bør glemmes, nu hvor regionen har en face-
bookside.  
 
Det blev også foreslået, at vi til et møde i foråret vil evaluere anvendelsen af facebooksiden.  

Tenna udarbejder retningslinjer til bestyrelsen for anvendelsen af facebook på baggrund af 
drøftelsen på RB-mødet i august. Det sendes rundt på mail, hvor bestyrelsen kan komme med 
forslag og indsigelser.  
Vi lavede sammen til bestyrelsesmødet en opdatering med besøget fra Charlotte Fischer.  

 
Der kom flere forslag til retningslinjer: 

- Husk din tavshedspligt 
- Svin ikke nogen til på facebook  

 

3. Folkemødet 2014/ Regionsbestyrelsesseminar  

Folkemødet i 2014 foregår fra d. 12. til d. 15. juni. Regionsbestyrelsen skal til Bornholm tors-
dag d. 12. og 13. juni. 

Hvem deltager, og hvem gør ikke?  

Der er selvfølgelig frikøb for deltagelse.  
D. 12. holder vi et internt seminar. Hvad skal vi ud at lytte til, hvem skal vi have fat i, hvem gør 
hvad osv. Dem der har lyst kan blive til om lørdagen d.14. juni, men ellers kan man tage hjem 
fredag eftermiddag eller aften.  
 
Hvem kan komme: 

Børge Bo, Malene, Per Norman, Jes, Carsten, Katja (hvis det ikke er umuligt ift. ek-
samen), Charlotte Larsen, Tine, Tenna 

Hvem kan måske komme: 

Line, Tilde, Regitze sender tilbagemelding på mail hurtigst muligt. Mette kan måske.  

Hvem kan ikke komme:  
               Thomas, Marie, Nanja kan ikke.  
 
Tine sørger for, at der bliver lejet et sommerhus.  

4. Innovation- og iværksætterpris 

Der er kommet nogle forslag, men hvordan når vi ud til flere? Der blev lavet en runde, hvor RB 
kom med forslag til personer, som kunne være oplagte kandidater.  



 

 

3/3  

Deadline er d. 25. november til at blive indstillet til prisen. På december-bestyrelsesmødet 
diskuterer vi og vælger, hvem vi skal nominere. De personer, som bliver nomineret af regio-
nerne, får et diplom mm. og bliver offentliggjort. Alle bliver ikke offentliggjort.  
Dem fra bestyrelsen, der har nævnt nogle personer her får til opgave at lave et skriv om dem 
eller få dem til at skrive nogle ord selv. Sørg for at lav en kort og præcis fremstilling, så der ik-
ke bliver alt for meget tekst. Se fortroligt bilag til referatet for nævnte mulige kandidater.  

 

5. Kommunalvalget  

Der blev talt om status af arbejdsopgaver i forbindelse med kommunalvalget. RB fik besøg af 
Charlotte Fischer fra Radikale, der er kandidat til regionsrådet i Hovedstaden.  
Her er nogle overskrifter med emner, der var oppe: 

• De generelle rammer for sundhed i regionerne 
• Sammenhæng for patienterne og sundhedsaftaler 
• Genoptræningsplaners betydning for sammenhængen for patienten 
• Psykiatrien 
• Akutmodtagelsen, super-sundhedshuse og behovet for en samlet politisk diskussion 

af terapeuternes funktioner 
• Behov for åbenhed generelt og inddragelse af fysioterapeuter, når de vigtige beslut-

ninger skal træffes 
• Anvendelse af forskning som politisk værktøj 

7. Medlemsmøder  

Hvordan går det med medlemsmøderne? 
Professor på Bergen universitet, førende forsker på laserbehandling. d. 28. på  
Lionskollegiet kl.17-20.  

 
8. Nyt fra … 

8.1 Formanden 
Repræsentantskabet bliver indkaldt d. 1.3. til et seminar om vedtægtsændringer i foreningen. 

8.2 Medlemmer 
- Per Norman deltager telemedicinkonferencen 1. november.  
- Kirsten Carstensen har været til recovery-arrangement. Det var topkvalitet. Fortæller mere 
om det ved næste møde ca. 20 minutter.  
- Malene Glerup fortalte om forskningsdag d. 5. og 6. november i Malmø og Lund. Der kom-
mer mange forskere. Hun vil sende et link om det på facebook.  

10. Evaluering af møde  

Det var godt at have en politiker på besøg. Mere pause. Det at fint at have bedre tid til at eva-
luere møderne. Det vil være fint at starte til tiden. Kan man starte kl.13. og så slutte kl.17.30, 
så vi ikke løber ud af døren til sidst? Kan der sættes klokkeslæt på dagsordenen?  
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