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1. Velkommen v. Tine Nielsen
Tilstede: Stine Holm Petersen, Per Tornøe, Line Schiellerup, Noor Jady, Børge Bo Hansen, Tilde Ransborg,
Jes Mortensen, Katja Milling Knudsen, Nicolas Vejrup Mathiesen, Rasmus Sylvest Mortensen, Per Normann
Jørgensen, Eik Bjerre, Tine Nilsen.
Afbud: Charlotte Larsen, Anders Jæger Nielsen, Jeanette Præstegaard
Godkendelse af dagsorden: Den er godkendt.

2. Præsentationsrunde
Alle præsenterede sig.

3. Forretningsorden
Regionsbestyrelsen skal godkende en forretningsorden, der beskriver hvordan RB arbejder.
Forslag til ændringer ud over de i bilaget angivne:
Side 1:
Første ordinære møde… næste to punkter skal disse slettes eller konsekvensrettes til at der er truffet en
beslutning om både studerende og næstformand pr. dato. Godkendt
Møderne afholdes i tidsrummet…: ændres til: der afholdes som udgangspunkt halvdagsmøder. Godkendt
Side 2:
Under faste poster tilføjes næstformanden, med dato. Godkendt
Opfordres til at deltage i RB‐konference. Ændres til forventes at deltage. Godkendt
At referatet skal på hjemmesiden skal ikke slettes, kun fra og. Godkendt.
Der nikkes til de andre ændringer i bilaget.
Kommentarer: Regionskontoret bør overveje at annoncere muligheden for at deltage i RB‐møderne. På
hjemmesiden eller facebook.
Den samlede forretningsorden med ovenstående ændringer godkendes, undtaget punktet om
arbejdsgrupper, som der tages stilling til på et senere møde. Resten af forretningsordenen gælder hermed
for denne bestyrelsesperiode. Den kan til en hver tid findes på vores hjemmeside.

4. Konstituering af RB med valg af næstformand
Regionsbestyrelsen har i den forrige periode besluttet at konstituere sig med en næstformand.
Der stilles forslag om, at den foregående bestyrelsesbeslutning om at vælge en næstformand og selve
valget af denne næstformand skal respekteres, hvorfor at denne bestyrelse ikke bør vælge en
næstformand, men i stedet acceptere den siddende næstformand.
Det bringes op at et fremtidigt næstformandsvalg med fordel kan placeres senere på året eller valgperioden
for RB. Der stilles spørgsmål til hvordan aftalen om næstformandens rolle er formuleret i forhold til
muligheder for at foretage valg på et andet tidspunkt i regionsbestyrelsens valgperiode. Det oplyses at
denne beskriver en valgperiode som løber fra generalforsamling til generalforsamling. Det vil derfor ikke
være fordelagtigt at placere valget af næstformand midt i regionsbestyrelsens valgperiode.
Det bringes op at et fremtidigt næstformandsvalg med fordel kan placeres senere på mødet, så bestyrelsen
har kendt hinanden et par timer før et valg foretages. Det aftales at et punkt om hvordan næstformanden
skal vælges sættes på dagsordenen til et kommende møde.
Ved fredsvalg genvælges Line Schiellerup som næstformand.

5. Godkendelse af møderække
Mødeplanen er tentativ, og følger som udgangspunkt møder i Hovedbestyrelsen og eventuelle møder i
Repræsentantskabet. Yderligere møder kan komme til, hvis det vurderes nødvendigt.
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Kommentarer:
Udkastet er et forsøg på at skabe en struktur og et overblik, samt mulighed for at melde åbent ud hvornår
RB holder møder i denne periode. Men mødeplanen er foreløbig, for enkelte ting kan rykke på RBs møder.
Når HB‐møderne ligger fast kommer der en opdateret plan fra regionskontoret.

6. Opfølgning på Generalforsamling
Formålet er at regionskontoret kan lave en evaluering der kan tages frem ved planlægningen af næste
generalforsamling, både ift. det praktiske og det politiske, så vi ikke kun ”gør som vi plejer” næste gang vi
planlægger Generalforsamling. Her er en kort udgave af diskussionsreferatet. Den samlede diskussion er
gemt særskilt til brug i et udkast til en drejebog, som kan bruges som udgangspunkt for kommende
planlægninger.

Praktisk: Generalforsamlingen blev afholdt på Søpavillonen. Så har vi også prøvet det. Det gav nogle
problemer med lys, lyd osv. Men udsigten var fin. Og vi skal simpelt hen huske at der skal være noget mad
ved ankomsten. Og vi må prøve at komme ud af byen. Vestegnen, skoven, vikinge‐by? Gode råd modtages
altid gerne.
Vi skal lave noget på skrift, måske i beretningen, om, hvad det betyder at sidde i RB og hvad forventningen
og rollen er, så folk har mulighed for at stille op på et oplyst grundlag.
Der tales for en lørdagsløsning med frokost i stedet for middag. Lige meget hvornår mødet afholdes er der
nogen som ikke kan komme.
Indhold: Der er lidt skuffelse over Marianne Levinsens oplæg, det var meget alment og overordnet, uden
meget fokus på fremtidens fysioterapi. Det ramte i hvert fald forbi vores forventninger, især efter at Tine
havde holdt møde med hende. Måske gav det en åbning til at se, at forskellige mennesker opfatter ting
forskelligt. Men det er godt at vi kan lande på et emne som er generelt, og kan ramme vores faggruppe
bredt, så mange kan se sig selv deltage. Vi kan godt bruge en teaser, men med risiko for at vi trækker nogle
medlemmer som ikke vil deltage i selve generalforsamlingen.
Politisk: Beretningsdiskussionen var relevant, også i forhold til vores arbejde. Der var nogle bemærkninger
omkring regnskabet, og behovet for at få det fremlagt, både i salen og i krogene. Vi skal overveje til næste
generalforsamling om der er mulighed for at omgå det på en anden måde. Andre mener at regnskabet er
meget vigtigt, for at få indblik i hvad foreningen laver.
Fordi der er meget formalia kan diskussionerne nogle gange blive lige korte nok. Der er dialogmøderne
bedre. Det ville hjælpe at fastsætte et formål med generalforsamlingen, i skarpe punkter, der kan danne
rammen, med plads til at tænke lidt ud af boksen.
Fortælling: Hør og bliv hørt.
Information om regionens generalforsamling skal med ud i mail‐hilsen til nyuddannede.

7. Orientering fra formanden
Formanden orientere regionsbestyrelsen om igangværende sager.
HB
Tine havde ikke noget at fortælle, som ikke allerede har sit eget punk.
Der er mange fortrolige punkter, hvilket gør det svært at redegøre for og inddrage RB. Som medlemmer af
repræsentantskabet er der flere af regionsbestyrelsens medlemmerne som føler sig ude af stand til at
gennemskue hvad foreningen arbejder med. Der opereres med forskellige former for fortrolighed og det
burde man kunne skelne i mellem, nogle ting skal selvfølgelig være fortroligt i et referat, men måske kan
nogle ting videregives mundtligt? HB bør tale om hvad der er fortroligt og hvordan.
Det fra hovedbestyrelsen besluttet at sende HB‐referater ud til alle RB‐medlemmer, men det betyder
selvfølgelig at det også bliver tydeligere hvor stor en del af møderne der foregår i fortrolighed.
I stedet for at Tine fremlægger, kan det være en mulighed at orientere sig i referaterne og derfra stille
spørgsmål fra RB.
Men kan regionsbestyrelserne ikke bruges mere f.eks. af hovedbestyrelsen? Når man ikke bruger
repræsentanterne, kan man så ikke bruge regionsbestyrelsen mere end man gør i dag? Det kan også gøre

det muligt for RB at planlægge arbejdet i regionen det kommende år hvis de har bedre føling med
hovedbestyrelsens arbejde.
Regnskab
Der er et underskud på sidste års regnskab. Dette har HB eftergivet, sammen med underskuddet for Region
Midtjylland. Herefter bliver der strammet op omkring kommunikation og fastholdelse af kontrol med
kvartalsbudgetter.
100 års jubilæum
Der bliver lavet 5 ens regionale arrangementer, det bliver afholdt på Meet‐konferencecenter, med en
deltagerbegrænsning på 450 personer. Deltager der så mange bliver den regionale betaling 39.000 kr..
Færre deltagere giver færre udgifter for regionen. Der forhandles stadig om fordelingen af egenbetaling,
men vi skal medregne denne mulige udgift i et kommende budget.
Regionskontoret løfter ingen opgaver ved jubilæet, ud over at regionsformanden byder velkommen og
afslutter. Programmet er med Dansetrup, Chris McDonald samt Kurt Jacobsen, der skriver e‐bogen om
fysioterapeuternes historie.
Bornholm
Der afholdes medlemsmøde i næste uge, tirsdag, med over 30 tilmeldinger på nuværende tidspunkt.
Bornholmerne har selv stået for planlægning og invitationer, så mødet kunne afholdes på denne side af
sommerferien.
Der er folkemøde i den kommende uge. Vi har som RB stadig to ledige pladser på Rudsker, med transport i
Lines bil torsdag og frikøb fredag. Folkemødet er en politisk festival, og deltagernes fokus skal være på at gå
til de arrangementer der omhandler temaer vores region arbejder med i øjeblikket.
Deltagere: Noor vil gerne deltage. Den anden plads er forsat ledig og kan uddeles efter først til mølle ved
kontakt til regionskontoret.
Glostrup
Der skal bygges et nyt hus med rehabiliteringspladser, og i den forbindelse er foreningen blevet tilbudt en
plads i en referencegruppe. Rasmus vil gerne tage den plads på vegne af regionsbestyrelsen. Pladsen
handler om byggeriet og det er fagligt indspark som søges.
Kommunalvalg
I forbindelse med kommunalvalget i november udvælges der fokuskommuner som sekretariatet kan
undersøge mulige platforme i. Forslaget er: Fredensborg, Gentofte, Ishøj, Hillerød og Halsnæs. De er
godkendt.
Informationen fra sekretariatet kan bruges til at skubbe politisk, både til valgkampens dagsorden og hvem
der bliver valgt.
Regionsbestyrelsen foreslår at vi samtidig prøver vores fokusområder af på de kommuner som er valgt til
fokuskommuner.
Til senere dagsordener er noteret følgende punkter:
LO og FTF – Hvordan kan og skal vi forholde os til en kommende fusion?
Hovedbestyrelsen, Repræsentantskabet og Regionsbestyrelsen – åbenhed og håndtering af demokratiet i
foreningen?

8. Pause
9. Orientering fra medlemmerne
Der er indgået økonomiaftale mellem danske regioner og staten. Arbejdet med afskaffelsen af
effektiviseringskravet, på to procent, har desværre ikke båret frugt. Økonomien står som sædvanligt ikke
mål med efterspørgslen. Ikke desto mindre ser det ikke ud til at der som sådan er besparelser på bordet i
denne omgang. Men der kan alligevel være nogle afledte effekter som kan berøre vores kollegaer i
regionen.
Det risikobaserede tilsyn bedømmer ud fra nogle kriterier, der for nuværende er i høring. Der afholdes et
medlemsmøde til august med informationer om tilsynet. Man bliver udtaget på CVR‐nummer og ikke hele
klinikker, så tilsynet kan få form af en nålestiksopperation, men på tværs af sektorer, hvor patienter og
deres forløb kan undersøges. Generelt er tilsynet et udtryk for en øget opmærksomhed
Vi skal ikke forvente at der ruller hoveder i første omgang, da tilsynet er og bør være italesat som en
læringsoplevelse. Derfor skal man nok forvente at få noget kritik. Ude på klinikkerne skal man også finde ud
af at samarbejde, så de udpegede ikke står alene med tilsynet. Samtidig kan hele klinikken også deltage i at
lære noget af tilsynet.

10. Rollen som Regionsbestyrelse
Vi skal tale om hvilken rolle Regionsbestyrelsen spiller og bør spille, både internt i Danske Fysioterapeuter
og eksternt, uden for vores egen forening. Hvad forventer vi af os selv som samlet regionsbestyrelsen?
Regionsbestyrelsen summer og i den efterfølgende runde fremhæves:
Skal vi have fat alle medlemmer, eller kun dem som vil være med? Er der et potentiale vi ikke får
mobiliseret?
Vil vi skubbe og give mulighed for nytænkning og udvikling, væk fra det klassiske? Det at være i
regionsbestyrelsen kan være et bindeled mellem medlemmerne og hovedbestyrelsen/sekretariat. Der kan
mangle en kontakt til sekretariatet efter at Janus er stoppet.
Kan medlemsmøderne bærer arbejdsgrupper med sig, som kan fodre eller understøtte regionsbestyrelsens
arbejde. Kan medlemmernes erfaringer gå forud for strategiplanerne? Måske kan vi facilitere det, og
dermed skabe en kortere vej fra medlem til beslutningen.
Repræsentantskabet og beslutningen om forenings fremtid er vigtigt at arbejde med i denne periode. Frem
mod repræsentantskabet er der også et arbejde at forberede. Politikerrollen er vigtig for medlemmer af RB.
Skal‐opgaverne er også vigtige, for at kunne løfte interessen for foreningens arbejde.
Lobbyisme og netværk er også en opgave som RB kan løfte. Og det vil nogen gerne.
Det misforhold som er i foreningen, mellem det faglige og det politiske, det unge og det gamle, og måske
endda foreningen og dens medlemmer er meget interessant at arbejde med.

11. Regionsbestyrelsens kommende foreningsarbejde i Danske Fysioterapeuter, Region
Hovedstaden
del 1: Proces omkring forslag og ønsker til fokusområder/indsatsområder
Formålet med dette punkt var at skabe en fælles forståelse for det kommende foreningsarbejde for RB med
udgangspunkt i flere ting. Derfor fik regionsbestyrelsen introduceret: Metodedogme for RBs arbejde,
Forslag til tidslinje for RBs arbejde, HBs strategiske indsatsområder. Tine introducerede.

12. Pause
13. Regionsbestyrelsens kommende foreningsarbejde i Danske Fysioterapeuter, Region
Hovedstaden
del 2: Udvælgelse af fokusområder, som udsættes for dogmereglerne
Med udgangspunkt i de ting RB lærte under punkt 11 blev der på dette punkt diskuteret og udvalgt politiske
fokusområder, som kan udsættes for dogmereglerne på et senere møde. Der ud over diskuterede
regionsbestyrelsen hvordan de vil arbejde med faglige arrangementer som ikke passer under
fokusområderne, sammenhæng mellem faglige og politiske arrangementer og hvordan disse organiseres
bedst, og herunder hvordan ansvaret for planlægningen skal fordeles. Diskussionen blev ikke færdiggjort,
og fordeling af arbejdsgrupper og fokusområdets udsættelse for metodedogmet blev udsat til et
kommende møde. Møder og arbejdsområder blev inddelt i tre former, Politiske møder (∆), faglige møder
(○) og arrangementer uden for kategori(□).
Arrangementer uden for kategori er:
□ Kommunalvalg
□ Jubilæum 2018
□ OK 2018
De udvalgte fokusområder blev:
○/∆ Rehab Day One (Panel, sundhedspolitisk diskussion, åbent møde)
○/∆ Forebyggelse (Stilling, Tværfaglighed, Leon)
∆ Fremtidens sundhedsvæsen (styringsparadigmer, indflydelse og påvirkning)
∆ Ulighed i sundhed
∆ Mentorordning (som en del af politisk strategi 2018)
○/∆ Børnefysioterapi (fortsættelse af igangværende arbejde)
Der var flest der var stemt for Fremtidens Sundhedsvæsen efterfulgt af Rehab Day One, Forebyggelse og
ulighed i sundhed. Enighed om, at de 4 emner også kan ses i sammenhæng med hinanden. Fremtidens
sundhedsvæsen kunne fungerer som et overemne for det kommende arbejde.
Fokus blev hermed lagt fast for regionsbestyrelsens arbejde i denne valgperiode.
Vi nåede ikke at udsætte områderne for bestyrelsens metodedogme, men de tages op på et senere møde,
sammen med fordeling af ansvar for udfoldelse og hvordan de indbyrdes samarbejder.

14. Eventuelt
15. Evaluering af møde

