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1. Velkomst  

 

Velkomst ved Line og præsentation af ny regionssekretær Yrsa Bom Hansen og ny 

Studenterobservatør Miran Ugljen. Kort præsentation  af regionsbestyrelsesmedlemmerne.  

Dagsorden godkendes. Ordstyrerrollen blev varetaget af Charlotte.  

Eventuelt punkt fra Charlotte. 

 

2. Orientering  
Vedr. orientering fra formand: Line opfordrer til, at man orienterer sig i den skriftlige orientering inden 

mødet for tidsoptimering. 

Der er konstateret en fejl/uklarhed omkring bogføring af ydelser til patienter med sundhedsforsikring Derfor 

er der en præcisering på vej omkring bogføringsregler.  

Line orienterer om, at den økonomi vi har budgetteret med til netværksaktiviteter, (50.000), vil blive 

overdraget til en central pulje, der financierer aktiviteter varetages af netværkskonsulenter. Denne ordning er 

foreløbig en prøve. Ordningen skal evalueres.  Netværkskonsulenternes løn finansieres særskilt. Hun 



forklarer yderligere, at vi kun har få andre udgifter til netværksarrangementer og der adskilt fra dette er 

penge nok til medlemsarrangementer.  

Orientering fra Hovedbestyrelsen:  Møde i mandags d. 29. og tirsdag d. 30. august. Mandagen som en del to 

uddannelsesdage. Her fik de besøg af Niels Torp, som satte fokus på ledelse og det at tage beslutninger i en 

interesseorganisation. 

Der er kommet 47 forslag til repræsentantskabet. Der foregår nu en proces, der kan give anledning til et 

ændret antal forslag. Jeanette Præstegaard kontakter de forslagsstillere, hvis forslag evt. behøver yderligere 

konkretisering eller kan tænkes sammen med andre forslag. Grundet de mange forslag, har HB bedt 

repræsentanterne om en ekstra dag. 

Repræsentantskabet får ny dirigent.  

 

Vedr. orientering fra medlemmerne: 

Bente beretter at de er en TR nede på København professionshøjskole, at det ikke er lykkedes at vælge en i 

Hillerød-afdelingen. Der bliver derudover slået en stilling op som institutchef.  

Bente sidder i ansættelsesudvalget 

Charlotte fortæller, at der har været afholdt netværksmøde for visitatorer og andre i myndighedsfunktion. Det 

er udbredt til også at omfatte ergoterapeuter. Der deltog ca. 15 fysioterapeuter og 12 ergoterapeuter. Der er 

opbakning til at fortsætte møderne med de to faggrupper sammen. Man kan læse om det på hjemmesiden. 

Robert-Jan gør opmærksom på besparelser på hospitaler trods mangel af plejepersonale. Det drejer sig om 

mange fysioterapeutafdelinger på regionens hospitaler. De skal sparre 3 stillinger på Amager og Hvidovre 

hospital, men ikke Amager-afdelingen. Der forudsiges også besparelser på flere afdelinger herunder Herlev 

og Bispebjerg. Anders omtaler det som omfordelinger. 

Det kommer højt sandsynligt som følge af corona og nybyggeri. Der er ikke udsigt til opsigelser, men 

forflytninger eller, stillinger der ikke blive besat igen.  

Kommuner og regioner har meldt ud at der forventes besparelser/nedskæringer. Jeanette Præstegaard og Line 

Schiellerup har derfor, på vegne af Danske Fysioterapeuter, sendt et debatindlæg ud om emnet. Line har fået 

henvendelser fra Gladsaxe kommune angående en meget stor besparelse, som hun er i gang med at forfølge. 

Hun får hjælp til dette inde fra sekretariatet.  

Evaluering af Direkte Adgang: Jesper forventer en slutrapport fra praksis i slutningen af november. Der er 3 

delrapporter. Sundhedsministeriet er i gang med at kigge på det.  

Børge Bo giver kommentar til robusthedskommissionen, og spørger ind til udvalget. Repræsentanterne 

virker ikke til at være meget tilknyttet vores område. Line informerer om, at Lisbeth Lintz, overlæge, er 

formand for AC. Hun har lavet en backinggruppe, og den er nu på sekretariatets niveau. Opfordrer i øvrigt 

RB til at spørge ind til det når Jeanette er på besøg. Der udvises bekymring omkring om Lintz er klar over 

arbejdsmiljø ift. kommunalt ansatte, der skal være opmærksomhed omkring dette og hun skal klædes 

ordentligt på 

Til slut gives en stor ros til Lines skriftlige orientering til regionsbestyrelsen forud for mødet. Positivt med 

mere substans på orienteringspunktet end blot overblik over mødekalender. Dette vil fortsætte fremover. 

3. Brug af netværkskonsulent Ida 
 



Ide Jacobsen præsenterer sig selv og orienterer om netværkskonsulenterne. Der er så småt ved at være et 

kendskab til, at de findes, og Idas kalender bliver mere og mere fyldt. Bornholmerne vil gerne have et 

netværk, og Ida og Line har møde om netværk på beskæftigelsesområde.  

Landsdækkende indsigt indenfor psykiatrien. De har første møde i november. De er en kollega nede, da der 

er en, som stoppede i prøveperioden. Indtil der ansættes en ny skal Ida også lidt til Jylland. Ida og talt med 

Bente ang. et landsdækkende netværk for undervisere og studenterne. Ida vil gerne deltage på 

tillidsrepræsentantsmøderne. Derudover deltager de på SU, FTR og regionskonference. 

Det er svært at få kontakt til praksisfysioterapeuterne, og Jesper giver udtryk for, at de gerne vil have support 

til et kommende arrangement. De har et politisk netværk i forvejen, men har ikke tradition for at lave 

aktiviteter. 

Ida dækker flere regioner. Line siger, at der er fokus på en del grupper i hovedstaden. Når vi laver 

planlægningsgrupper, skal regionsbestyrelsen være opmærksom på at række ud til Ida ift. dato. Vi skal bruge 

hende ift. mødefacilitator, planlægning samt metoder mm. 

Jesper foreslår at Ida laver et webinar, hvor medlemmer kan deltage på tværs, i stedet for at alle kontakter 

netværkskonsulentener, og de derfor skal gentage deres funktion mange gange. 

 

4. Besøg af formand Jeanette Præstegaard 
 

Formandens opstart 

Jeanette Præstegaard fortæller om sin opstart i formandsstolen. Hun kan meget præcist huske sin start d. 1. 

april kl. 09.00 i kantinen. Hun holdt en tale for sekretariatet og sagde blandt andet, 

 ’ Det, der står forrest for mig, det er at medlemmerne står foran alt hvad vi laver og 

producerer. Det er medlemmerne som betaler sekretariatet og fuldtidspolitikernes løn og det skal vi være 

sindssygt opmærksomme på i alt hvad vi fortager os.’ 

Arbejdet i ældrepanel 

Kl. 12 tog Jeanette Præstegaard ind i Social og Ældreministeriet hvor Astrid Krag bød velkommen. Her var 

udpeget til at sidde med i det rådgivende panel for ny ældrelov. Hun gør opmærksom på at hvis man som 

samfund bruger en rehabiliterings tænkning i stedet for at man har et reparerende og medicinsk synspunkt, 

vil det være til gavn for både borger og samfundsøkonomi. I stedet for at lede efter fejl, er det på tide at flytte 

skuden til et forbyggende perspektiv. Her fortæller Jeanette, at embedsmanden nok synes, at hun havde brugt 

sin taletid, men hun håber stadig på, at pointerne bed sig fast.  

Det rådgivende panel har som formål at udarbejde en rapport, som politikerne kan tage afsæt i, når ny 

ældrelov skal forhandles. I rapporten kommer der til at stå, at forebyggelse og rehabilitering skal være 

opmærksomhedspunkt i alt kommunal praksis. Både Ergoterapeutforeningen, borgere, patientforeninger, 

Ældre Sagen, DSR, FOA og andre har deltaget i udarbejdelsen.  

Ift. ældreområdet vil formanden gerne se mere medlemsinvolvering i politikudviklingen på området. Hun har 

blandt andet opfordret medlemmerne til at kontakte hende med tanker og cases om emnet samt nedsat en 

bredt sammensat referencegruppe.   

 

 



Danske Fysioterapeuters visioner skal være mere synlige 

FOA har været inviteret til et HB-møde, og her givet deres perspektiv på, hvordan de gerne vil samarbejde 

med fysioterapeuter. De vil gerne have flere af os til arbejdspladser, i ledelsen og på deres 

undervisningssteder. FOAs formand var med på hovedbestyrelsesmøde i går, om hvordan samarbejdet kan 

styrkes og hjælpe FOA-medlemmer med at styrke deres kompetencer indenfor geriatri, rehabilitering mm  

På næste møde skal alt samles. Der skal konkret findes ud af, hvad Danske Fysioterapeuter gerne vil i 

forhold til at sikre den rehabiliterende tilgang. Hovedbestyrelsen skal heraf udarbejde politiske pejlemærker 

og hele tiden tænke i tredeling ift. kommunalt, regionalt og privat praksis. 

Denne politik skal hænge sammen med udviklingen af hjemmesiden. Der skal være klarhed og tydelighed 

omkring holdningspapir og handleplaner, som er opdateret og tilgængelig for flere end blot bag login. Det 

gælder, at omverden skal blive interesseret i, hvad Danske Fysioterapeuter mener. Der skal udvikles 

kommunikationsstrategier. 

Debat med regionbestyrelsesmedlemmer 

Børge Bo spørger ind til tanker om hvor fysioterapeuter bidrager mest med placeringen i foreningen, og på 

arbejdspladser. Der er en faglig strategi, og fagligheden skal bruges bedst muligt og ikke blot som et flot 

politisk greb til at slå forebyggelse og rehabilitering op uden indholdet i hverdagen.  

Der arbejdes med FOA-medlemmer om møder både at være værdsat og at forlange en højere faglighed end 

de kan udføre. 

Jeanette siger, at det er vigtigt at forstå tingenes kontekst. Hun vil ikke definere, hvad der er en plejeopgave 

og hvad, der er en fysioterapeutisk opgave. Det må vurderes fra sag til sag.  

Derudover er Jeanette også i gang med at lære dem på Christiansborg at kende. Hun prøver at sælge hvad 

fysioterapi kan overfor sundhedsordførerne i Folketinget. Derudover gør hun opmærksom på, at steder med 

tværfaglig ledelse, der ruller tingene meget bedre. 

Formanden har også været på besøg i forskellige fagforeninger, og fokuseret her på hvilke aktuelle 

budskaber vi kan arbejde med sammen. Her har formanden mødt en positiv indstillingen, folk er meget 

imødekommende. Der samles op efter, hvad der er vigtigt, at de forskellige afdelinger får. Der er øje for, 

ikke kun at få inputs udefra og tage dem ind, men også at sørge for, at sende vores budskaber ud igen. 

Jeanette er i gang med at lære sekretariat at kende og nyderat have sin daglige gang i sekretariatet. Hun har 

det godt med at være travl, det synes hun er fedt. Hun har en god fornemmelse for, hvor det går godt. 

Hun har taget initiativ til et styrket samarbejde med regionsformændene. Snart kan det kalendermæssigt lade 

sig gøre at mødes oftere. Der skal være faste møder sammen med politiske konsulenter, som 

regionsformændene skal trække mere op.  Oprustning af det politiske skal ud til regionerne.  

Formanden har desuden fået et godt samarbejde til DSF. Medarbejderne her sidder nu oppe i den politiske 

afdeling, og det giver bedre mulighed for samarbejde.  

Derudover er Jeanette ude og besøge medlemmer. Det har primært været på klinikker. Her taler hun med 

personaler, og har brugt meget tid på at aflive myter. Der opleves misvisende idéer om, at formanden skal 

afskaffe ydernummer systemet, men her kan formanden forklare, at det er en regeringsbeslutning. Det har 

været meget givende.  

Et besøg i Horsens kommune har også været opløftende, her ses tværfaglig ledelse. (Ikke forstået som 

decentralisering ledelse af fysioterapeuter). Det vil hun gerne arbejde videre med, når der tales 

ledelsesseminar og hovedbestyrelsen. 



 

Børge Bo gør opmærksom på robusthedskommissionen. Her er det vigtigt at vi kommer med og snakker med 

dem vi kan påvirke. De store sundhedsfag sidder med ved bordet. Jeanette oplever Lisbeth Lintz meget 

anerkendende overfor andre faggrupper end læger. Hun oplever yderligere, at AC er enige om, at have et 

arbejdspladsfokus og ikke individs fokus, når vi snakker om robusthed.  

Børge Bo vil gerne være med til at trykke nogle på maven. Det handler om at finde løsninger på mangel på 

hænder.  

Jeanette byder ind til Lintz i bestyrelsesregi og Nikolaj Robinson, som er forhandlingschef i Danske 

Fysioterapeuter, byder ind i arbejdsgruppen under robusthedskommissionen.  

Repræsentantskabet 

Jeanette synes, at 47 REP-forslag er tegn på, at vi er engagerede. Af de forslag, som hun har læst, handler det 

om at ville forbedre Danske Fysioterapeuter og vise potentiale.  

Bente spørger ind til, hvorfor det har eskaleret så meget med forslag. Og hentyder til, at det må betyde noget 

andet end engagement også.  

Line trækker på sin erfaring som repræsentant og fortæller, at de i tidligere år har haft meget kompetent 

rådgivning inden for repræsentantskabsforslag, og de mange forslag måske er tegn på at vi skal åbne op for 

muligheden for, at man kan byde ind med ideer til foreningen løbende frem for den meget formelle måde at 

stille et forslag til repræsentantskabet. De mange forslag afliver også myten om, at fysioterapeuter ikke er 

interesseret i fagpolitik.  

Katja tilføjer også, at det er godt, at flere nu tør stille forslag.  

Bente håber at forslagene bliver skåret ned, hun vil gerne ind til essensen af, hvad der er vigtigt, og siger, at 

47 forslag virker meget voldsomt. 

Børge Bo mener, at det kunne være interessant at lade repræsentantskabet tage snakken i stedet for at 

skræmme forslagsstillerne væk, fordi alt skal være så gennemarbejdet. Han håber på at processen om at 

snakke forslagene i gennem bliver bedre end sidst.  

Jeanette fortæller, at der kommer en ny dirigent, hun hedder Sofie og er direktør i AC. 

Diskussion om opgaveløsning 

Robert-Jan spørger ind til problematikken i opgaveglidning og hvad vores holdning i Danske Fysioterapeuter 

er til dette. Han fortæller, at opgaveglidning har en negativ klang. Fysioterapeuterne vil gerne tage lægernes 

opgaver, men ikke sygeplejerskernes. Vi er i en tid hvor det at ansætte ekstra fysioterapeuter kan hjælpe flere 

patienter og aflaste meget plejepersonale, men det kommer med den pris, at der er nogle af de tværfaglige 

arbejdsopgaver, især sygeplejerskeopgaver, som vi skal bide os på. Robert-Jan ved godt, at nogle af 

opgaverne ikke er 100% fysioterapeutisk faglige, men hvis de er 70% fysioterapeutisk faglige, kan det måske 

være i orden.  

Jeanette svarer, at Danske Fysioterapeuter gerne bidrager til opgaveløsning, med det sagt så mangler der 

fysioterapeuter i region Sjælland, region Hovedstaden og langs vestkysten af Jylland. Fremskrivningerne af 

borgere over 80 år er stigende, men vi bliver ikke flere kommende medarbejdere. Jeanette pointerer, at det er 

vigtigt, at fysioterapeuterne har et borgerperspektiv. De skal være professionelle og have en 

professionsforståelse samt have borgerperspektivet om hvordan vi gerne vil ses og forstås.  



Katja siger, at det også er vigtigt at vi ikke bliver for fine til nogle opgaver. Historisk er der nogle opgaver vi 

eksempelvis har videregivet til sygeplejerskerne, selvom det giver mening vi er med. Vi bidrager til 

rehabilitering, bringe genindlæggelser ned og hurtigere udskrivning.  

Bente opfordrer til, at vi siger til Danske Fysioterapeuter, at der ikke er nogle opgaver, som glider noget sted 

hen. Det skal hedde opgaveoverdragelse, måske endda kompetenceudvikling. Opgaveglidning skal væk fra 

vores sprog.  

Jeanette understøtter pointen. Ord er magt. Når noget glider, er vi ikke selv herre over det, og det skal vi 

være, så derfor skal vi tænke over, hvad vi siger.  

Miran, den nye studenterobservatør kommer med en bemærkning om demografi i forhold til fysioterapeuter. 

Han spørg hvorvidt denne mangel vi brede sig til andre dele af landet, den de 4 steder Jeanette tidligere 

fortalte om.  Men det er svært for Jeanette at svare på, da det handler om politik og midler. Midler har vi ikke 

så let ved at få lige nu.  

Derudover spørger Miran ind til genstandsfelt, som et fokus på uddannelserne. Som studerende får man ikke 

noget af vide om, at der kan være ændringer i opgaver. Pludselig kan man i praktik stå i ukendte situationer, 

hvor man oplever, ikke at have kompetencer med fra skolen.  

Jeanette oplyser at hun gerne vil tage dialogen med uddannelsesstederne, at der til tider har været en svær 

dialog med mellem Danske Fysioterapeuter og uddannelserne. Hun vil arbejde for at komme i møde og hilse 

på. Kliniske undervisere er også i dialog med institutionerne om de studerendes oplevelser, når de kommer 

ud i praktik. De skal blive bedre rustet til det arbejde de kommer ud til.Miran forslår at hjælpe. Han kan 

noget med sociale medier, eventuelt komme ud med et budskab til de studerende fra formanden. Dette tilbud 

vil formanden meget gerne tage i mod. Og hun vil vende tilbage.  

Jesper vender fokus tilbage på opgaveglidning og vigtigheden i hvorledes vi taler det op eller ned. Stor 

bekymring for at ende som sygeplejerskerne, der taler deres fag ned. Der skal være en tydelig holdning, som 

skal meldes ud. Der skal være en bedre kobling mellem uddannelse og arbejdsmarkedet så der ikke sker et 

stort praksischok for de nyuddannede. 

Diskussion om frafald og mindre optag på uddannelserne 

Jeanette oplyser desuden, at 15 % af de studerende kommer aldrig ud som uddannede. Frafaldet sker særligt i 

yderområdet, Holstebro, Esbjerg og Næstved. Der kommer f.eks. ikke nogen nyuddannede fra Næstved i 

denne sæson. Enten er det droppet ud af uddannelsen, eller også er det flyttet til København.  

Børge Bo kommenterer, at ledere kun har fokus på drift, og ikke tænker i tværfaglighed. Der er nogle 

mellemledere, der kun bliver målt på drift og ikke på hvor mange timer fysioterapi, der bliver udført om 

dagen. Det kan blive et problem i forhold til hvilke opgaver vi påtager os. Derudover, når man dokumenterer 

i en så tværfaglig database, er det svært at dokumenterer sin fysioterapeutiske indsats. 

Robert-Jan tilføjer, at mellemledere, skal holde øje med at arbejdsopgaverne er fysio- og ergoterapeutiske 

relevante, men at mellemlederne også skal have et blik på driften, men at der er mange tværfaglige opgaver. 

Der bliver sparet så meget på hospitaler og kommuner, at hvad der for 20 år siden var en fysioterapeutisk 

opgave, ikke nødvendigvis er det længere. Vi kan være med til at løse arbejdsopgaver med vores 

rehabiliteringsperspektiv og forhåbentlig hjælpe patienter til selv at kunne gøre det næste gang og dermed 

aflaste en medarbejder, der før har skullet løse opgaven. Robert-Jan kan godt forstå, at det kan være svært for 

en nyuddannet at sige nej til ukvalificerede opgaver, og der derfor er brug for fysioterapeuter og 

ergoterapeuter, som er med til at sætte grænser. 



Line sætter fokus på frafald på uddannelserne og mindre optag på dem. Hun har oplevet hvordan det er 

skiftet fra mange ansøgere til ganske få og ingen, . Det vækker stor bekymring synes hun. 

Opgaveoverdragelse har været en kamp gennem hele karrieren. Det er ærgerligt, at vi ikke starter med 

opnormering af fysioterapi. Vi skal ikke overdrage opgaver, der har fysioterapi i sig, men omvendt netop 

overdrage opgaver, som ikke indeholder fysioterapeutisk faglighed. Vi skal også ind på de områder, hvor vi 

ikke er så meget nu, men hvor vi kan have rigtig meget at bidrage med. Det kunne f.eks. være fødeområdet. 

Vi skal have en meget mere aktiv tilgang, og vi skal inddrage FOA’s medlemmer. På folkemødet hører vi 

Søren Brostrøm sige, at vi skal meget mere ud decentralt – men det er vi allerede! Vi skal centraliseres 

fagligt, men arbejde decentralt ude på afdelingerne. 

Katja siger, at der er noget problematisk i den måde vi måler vores offentlige medarbejdere og deres arbejde. 

Vi kan ikke tænke i en fabriksopbygning, når vi arbejder med mennesker. Man skal som studerende ikke i 

praktik lave plejeopgaver, for det er ikke det man skal lære. Plejeopgaverne skal sættes i en kontekst, før det 

giver mening for den studerende.  

Teknologi og innovation 

Jeanette synes også at et velfærdssamfund skal tænke teknologi ind i investeringer; med indblik fra 

patientforeninger om patienter der er trætte af mange forskellige hænder på dem.  

Jesper siger hertil, at vi skal passe på med at godtage hele tanken om at borgere ønsker mere teknologi. Det 

er ikke det han ser i praksissektoren. Borgerne vil have personkontakten. 

Miran tilføjer at vi også skal huske at have et blik ud af Danmark og søge inspiration i andre landes løsninger 

mm. Er vi de bedste til det vi gør? 

Selvstyrende enheder 

Charlotte forslår selvstyrende mindre enheder. Der vil komme større arbejdsglæde blandt personalet med 

mere overblik.  

 

Jeanette svarer, at samtlige kommuner har forsøgt sig med mindre teams/enheder og det er kommet for at 

blive.  

 

Robert-Jan tilføjer til debatten om de tværfaglige selvstyrende teams, at de ikke fungerer i hospitalsverden. 

Han kunne godt tænke sig at sætte større fokus fra Danske Fysioterapeuter til Lederne. Jeanette stemmer i.  

Børge Bo siger, at vi skal have en opmærksomhed på, at der på arbejdspladser er mange forskellige 

faggrupper og dermed kompetencer. Vi skal derfor finde ud af hvordan vi bedst muligt trækker på hinanden 

uden at gå på kompromis med fagligheden, og dét at medarbejdere kan udføre opgaverne  

Tilbage til uddannelse  

Miran vender tilbage til uddannelsesoptag. Han fortæller, at billedet af Sjælland og hovedstaden er ikke det 

samme som i resten af landet. På Fyn er det f.eks. meget svært at finde arbejde. Man skal som medarbejder 

tænke over, hvordan man taler om sit arbejde og sit fag. Vi vil gerne være stolte af det vi laver. Vi skal have 

fokus på de studerende som ikke har erhvervserfaring inden de starter på uddannelsen. Der skal være plads 

til de helt grønne, som gerne vil være fysioterapeut. 

Måske kunne vi være bedre til at have nogle kliniske undervisere der er inde i innovativ og teknologi som 

kunne nytænke dette fora ift. også hvornår verden ser ud nu og her. Men det afhænger også meget af hvor de 

studerende vil tage hen i klinisk undervisning. Til dette pointerer Miran, at vi skal bevare de studerendes sult 

og nysgerrighed i faget.  



Jeanette tilføjer til slut, at man på Lolland er i gang med at tilbyde studieboliger, sådan så man 

imødekommer problemet om lang vej til praktikpladsen. Hermed er de i gang med at imødekomme 

problemet. 

 

5. Diverse beslutningspunkter  
 

Overrækkelse af jubilæumsnåle 

Det konkluderes, at der overrækkes jubilæumsnåle til medlemmer med 25, 40 og 50-års jubilæum hvert år, 

og så evaluerer regionsbestyrelsen løbende på beslutningen.  

Mødeplan for regionbestyrelsesmøder 

Møder godkendt:  

- 1. februar 14.30-18.00 – Rosenborggade 1 

- 12 april 14.00- 17.30 med dimittendopkald – Holmbladsgade 70 

- 7 juni 14.30-18.00 – Rosenborggade 1 (første møde efter generalforsamling. 

Idet vi først har adgang til kantinen i Rosenborggade fra 14.30 fremover, ender vi med at have 3 timer i 

overskud. Bestyrelsen beslutter, at de 3 timer bliver brugt som buffer-timer  

Note hertil: Regionskontoret foreslår at møderne på Holmbladsgade er fra 14.00-17.30, da vi skal foretage 

dimittendopkald efterfølgende. Dette forslår vi for at vi kan afslutte dimittendopkald tidligere, således vi ikke 

skal sidde sent på aftenen om ringe.  

 

Folkemøde 

RB beslutter overnatningssted  

Videre planlægning af Folkemødet, og hvad RBs deltagelse på Folkemødet skal indebære, sker på et senere 

RB-møde. Til orientering blev der på RB-mødet d. 02.12.2021 nedsat en arbejdsgruppe bestående af 

Rasmus, Katja og Line (se referat). Tidligere arbejdsgruppe; Katja, Line og Rasmus holder oplæg til resten af 

bestyrelsen, de finder ud af om der er brug for et ekstra medlem. Meld gerne ind. 

Ydermere skal RB forholde sig til deltagelse på Folkemøde over en kommende årrække. Af hensyn til 

booking af overnatningssteder kan det give mening at booke det samme sted til mere end et år allerede nu. 

Der findes overnatningssted til folkemødet. Vi bor sammen med Nordjylland og Sjælland, da de heller ikke 

kommer fuldtallige. Det er en lejlighed hvor der kan være 6, hvis vi ender med at blive mere end 6 er Line 

villig til at sove i telt.  

Der bookes elcykler/cykler.  Overnatningsstedet ligger 7-8 km væk og så kan vi lade bilerne stå.  

 

 

Medlemshenvendelse  

En medlemshenvendelse fra 'netværk for udviklingsterapeuter Ergo- og Fysioterapeuter' på Sjælland har 

spurgt regionen om økonomisk støtte til et arrangement samt oplægsholder. Rikke Uldum, regionsformand 

for Ergoterapeutforeningen Region Øst og Line Schiellerup og Stine formand i Regions Sjælland beslutter 

hvordan udgiften deles. Ida har hjulpet til her, og dermed kan nogle af de 50.000 kroner til 

netværkskonsulenterne finansiere det. . Ift. økonomi oplyser hun, at man kan søge regionen om økonomisk 



støtte. Hun forventer at det vil blive finansieret i samarbejde med Ergoterapeutforeningen samt de 50.000 

afsat til netværkskonsulenterne. 

Bente mener at der skal ses på hvad regionsbudgettet kan finansiere. Charlotte har en bemærkning om, at der 

blev afvist en finansiering til en oplægsholder i juni i netværk for visitatorer og studser og 

forskelsbehandlingen. Jesper pointerer, at det er en dårlig idé, at det er dem som kommer først, der kan søge 

pengene. Den diskussion sættes på den rullende dagsorden. 

Line tager de forskellige bemærkninger med.  

 

6. Generalforsamling  

 

Der startes op på planlægningen af generalforsamlingen.  

Beslutning for dato: 10. maj 2023 

Line forslår emne til generalforsamlingen, ’Fremtidens Fagforening’. 

Bente forslår, at vi lader os inspirere af regionskonferencen i næste uge og beslutter emnet herefter, da der er 

tid på konferencen til at brainstorme. Dette besluttes. Der skal gerne nedsættes en arbejdsgruppe. Dette vil 

foregå over mail, samt emne på generalforsamling. Grundet annoncering i fagbladet skal vi være klar med 

tid, sted og indhold til slut januar. 

7. Eventuelt  

 

Charlotte efterspørger to punkter som vi har skubbet. Dialogmøde og arbejdsseminar.  Dette ønskes på 

dagsorden, gerne til næste møde.  

Line minder om, at flere punkter er udsat fordi formand Jeanette Præstegaard annoncerede sin deltagelse på 

dette møde og forud for Repræsentantskabsmødet Har forventet at RB også havde fået nyt dokument 

’rullende dagsorden’ ud så RB kan holde sig orienteret. Dokumentet lægges fremover ind som bilag til 

dagsorden, så den kan kigges på løbende under et møde. RB må sammen prioritere emner til kommende 

møde.  

 

Jesper følger op på online-møde angående repræsentanternes forslag. Regionssekretær, Yrsa, sender mail ud 

med reminder om at skrive til forslagsstillere, hvis man ønsker at være medstillere. 

 

8. Evaluering  
 

Regionsbestyrelsen er enige om, at det var godt, at formanden kom forbi vores bestyrelse med nogle gode 

debatter. Derudover var det rart at hilse på Miran og godt at høre alternative og gode inputs fra 

studenterobservatøren.  

Line ønsker at RB forholder sig til bestemte punkter, når vi evaluerer og foreslår en kommende drøftelse af 

dette. Det menes at RB tidligere har haft bestemte emner at evaluerer ud fra. Regionskontoret undersøger 

dette til næste gang.   


