
Referat 
 

 

Tid: 7.12 2022 kl. 14.00 

Sted: Rosenborggade 1B 

 

Til stede: Line Schiellerup, Bente Sørine Andersen, Per Normann, Per Tornøe, Anders Breinholt Nielsen 

(frem til kl. 17), Robert-Jan Nienhuis Jørgensen, Katja Milling Knudsen, Tilde Ransborg, Charlotte Larsen 

(fra kl. 16.00), Børge Bo Hansen (fra kl. 16.20), Miran Ugljen.  

Gæst: Henriette Sø (over Teams) 

Fraværende: Mie Knudsen, Jesper Ottosen, Rasmus Sylvest Mortensen, Mikkel Hellesøe 

 

1. Velkomst v. regionsformand  
 

Anders Breinholt Nielsen godkendes som ordstyrer indtil kl. 17.00 hvor Bente Andersen tager over. 

 

Ordstyrerliste: 

1 Line Schiellerup 

2 Rasmus Sylvest Mortensen 

3 Per Tornøe 

4 Katja Milling Knudsen 

5 Charlotte Larsen 

6 Tilde Randsborg 

7 Per Norman 

8 Anders Breinholt Nielsen 

9 Jesper Ottosen 

10 Mie Knudsen 

11 Bente Andersen 

12 Børge Bo Hansen 

 
 

 

 

 



 

2. Orientering v. formand  
 

Der er vedhæftet skriftlig orientering fra Line. 

Vedr. praksis OK speciale §62, vederlagsfri fysioterapi 

I september måned er der i forhandlingsudvalget aftalt et brev ud til de praktiserende, der arbejder inden for 

overenskomst, da der er stor risici for at overskride den økonomiske ramme.. Danske fysioterapeuter 

henholder sig til, at der er gensidig forpligtigelse til at overholde den økonomiske ramme. Bestyrelsen 

anbefaler kraftigt at medlemmerne pauserer deres patienter. 

Per N og Per T stiller deres viden til rådighed for bestyrelsen. . De oplyser, at der kommer et brev ud 

(torsdag d. 8. december) angående spørgsmål, der har været rejst.  

Der har ikke været specielt meget mediedækning i Region Hovedstaden, men en del generelt for 

fagforeningen. Bestyrelsen diskuterer om Jeanette var i TV2 nyhederne d. 6 december – , hvilket Line ikke 

kan svare på.   

Et RB medlem oplyser, at en overordnet strategi har manglet indledningsvist. Line er nysgerrig på, hvorfor, 

der er den oplevelse.  Forventer at der for at understøtte den politiske indsats, målrettes relevant 

kommunikation til medlemmer ansat som kommunale ledere for f.eks. træningscentre. 

Bestyrelsen diskuterer videre i forhold til kommunikationsstrategien ift. medlemmerne. Der skal diskuteres 

hvordan medlemmernes nås bedst – bestyrelsen mener ikke at det er via fysio.dk. Der er en masse spørgsmål, 

som forhåbentlig vil blive besvaret 8 december. 

Per T forklarer, at man i mange kommuner har afsluttet patienter fra serviceloven. Per oplyser også om, at 

det ikke er en pludselig udvikling. Hvert år kommer der ca. 4% flere patienter men intet løft af den 

økonomiske ramme. Danske Fysioterapeuter bliver nødt til at finde nogle andre tiltag, for alternativet er, at vi 

kommer til at arbejde billigere.  

Note: der kommer også flere og flere kronikere. 

Per Norman tilføjer, at emnet var i 11 pressen d. 6 december 

3. Orientering v. RB-medlemmer  
 

Bestyrelsesmedlemmer var på forhånd blevet bedt om at sende en skriftlig orientering om status fra 

arbejdsgrupper.  

En gruppe havde sendt status: børneområdet, Mie, Børge Bo og Line.  

Det må evalueres, hvorvidt skriftlig orientering fungerer.  

4. Skriftlig beretning og generalforsamling  

 

 
I forbindelse med GF og i lighed med repræsentantskabet aflægger bestyrelsen en skriftlig redegørelse for 

dets arbejde. Indhold og layout hjælper pressechef Henriette Sø med, som deltager over Teams under 

punktet. 

 



Henriette fremlægger skabelon og fortæller om design, indhold og proces:  

 

 

Proces 

Miriam vil interviewe formanden og eller evt. arbejdsgruppe og skrive selve beretningen. Derefter får vi et 

bud på et færdigt produkt, herefter vil Henriette koordinerer og sørge for at vi får godkendt. Vi står for selv 

at lave en aftale med Miriam når det passer.  

Deadlines:  

 31. januar: indsamling af liste med emner 

 Start februar: der laves aftale med Miriam 

 Slut februar: En færdig beretning sendes til godkendelse til bestyrelsen 

Design og Indhold: 

 

Det er en god idé med billeder fra arrangementer fra årene.  

Resultater skal være i fokus, Henriette er med på, at regionerne ikke har lige så mange resultater som 

foreningen, men mener stadig, at vi kan køre videre med tankegangen om et mere indbydende og læsevenligt 

layout ved f.eks. at fremhæve tal konstant i beretningen. Vi skal sikre, at flere får lyst til at læse. Foreningen 

og regionens beretning er to helt forskellige produkter når det gælder tekst. Det grafiske udtryk må dog gerne 

være så ens som mulig. 

 
Det er en god idé at nedsætte en redaktionsgruppe.  

Bestyrelsens diskussion om indhold: 

Anders mener, at der kan være stor fordel i en mere teksttung og historiefortællende regionsberetning. Det 

blå design er favorit, hovedbestyrelsens (HB) er for rød, Henriette er enig. 

 

Bestyrelsen brainstormer på resultater for 2020-2022: 
 

 
o Ny formand 

o Dialogmøde 

• Interessant oplægsholder, filosof Anders Jensen 

• God debat, som bestyrelsen har vider arbejdet med sidenhen 

• Find stemningsbilleder 

o Generalforsamling 

• Opgaveudvikling 

o Bedre repræsentation i HB end i mange år 

• Prioriteterne har været anderledes og det har båret frugt 

o Folkemøde 

o Regionsbestyrelseskonference ift. arbejde fælles med andre regioner ift. medlemsrekruttering 

o Jubilæum 

• Uddeling af nåle 

• De ældre deltog i høj grad 

o Bestyrelsesseminar med input udefra 

• Kommunikationsdirektør fra tivoli 

o Produkter fra medlemmer mellem generalforsamlinger 



o Besparelser i kommunalregi  

• Gladsaxe 

o KBH kommuneomorganisering 

• Flere flere, fysioterapeuter og ergoterapeuter blev afskediget. 

• Tidspunkt skal researches 

o  Nordsjællands hospital projekt med træning i arbejdstid. Mere aktive hospitaler 

• Bemærk at mange er utilfredse, folk bliver stressede. 

 

Regionssekretæren vil hjælpe med en udarbejdet liste 

Generalforsamling 2023 

Planlægningsgruppen har ikke udarbejdet noget konkret endnu. De vil søge hjælp hos bestyrelsen.  

Bestyrelsen kommer frem til, at der må holdes et møde omkring det.  

Line forslår navn til generalforsamling: ’Vi har brug for hinanden’. Bente fremhæver skribent fra politikken 

som Charlotte nævnte på sidste møde samt Laust Høgedahl som oplægsholder, alle var begejstrede, - og Line 

ville spørge ham.  

Form for uddeling af nåle til jubilarer:  

Bestyrelsen diskuterer omfanget af generalforsamling og nåleuddelingen til jubilarer slået sammen. Der er 

132 siddepladser til møde og middag i arbejdermuseet efter Line og Yrsas udregning.  

Bestyrelsen er skeptiske omkring deltagerbegrænsning. For denne gang bliver arrangementerne slået 

sammen, og så må bestyrelsen evaluere efterfølgende.  

Der skal være tilmelding og styring, vi må ikke blive overraskede over deltagerantal.  

Bestyrelsen tænker godt, at det kan nås på en halv time forudsat at det kun er 40- og 50 års jubilarerne, der 

bliver råbt højt, og 25 års jubilarerne derimod bliver uddelt.  

Vi skal være opmærksomme på at kunne oplyse hvordan anciennitet er blevet beregnet, det var der mange 

spørgsmål til sidst. Yrsa skriver til Tea ang. dette. 

Bestyrelsen er skeptiske overfor at jubilæumsnåle-personer vil komme til fordel for medlemmer, som rent 

faktisk er interesserede i generalforsamlingen, når der er deltagerbegrænsning på.  

Bestyrelsen bliver enige om, at middag derfor skal være en separat tilmelding, og uddeling af nåle må blive i 

begyndelsen af generalforsamlingen, efter det historiske oplæg fra arbejdermuseet og inkl. velkomstkage. Så 

har jubilarerne mulighed for at gå igen.  

Tine bliver godkendt som dirigent. 

5. Pause  
 

6. Arbejde i generalforsamlingsgrupper  



Alle grupper er opfordret til at give bestyrelsen en  skriftlig status. Størstedelen af grupperne har dog ikke 

været aktive siden sidst.  

 
Arbejde fra sidste RB møde 9/11:  

 

Tilde, Rasmus, Katja - fødselsområdet: 

Vil tale med sekretariatet med henblik på at skrive artikel 

Jeanette, Charlotte, Anders, Bente, Robert-Jan – rehabilitering  

Har udarbejdet en skitse til medlemsmøde – i gang med at arrangere mødet 

Per T, Per N, Jesper - Helbredsundersøgelser:  

Der er afgivet høringssvar - ønsker at kunne tilbyde andre helbredsundersøgelser med f.eks. priktest og 

ordinerer medicin. 

Line, Børge Bo, Mie - børneområdet: 

Ingen status 

 

Arbejde på dette møde 

Børneområdet-gruppen har vedlagt en skriftlig orientering.  

Rehabiliteringsgruppen efterspørger en model for årlige aktiviteter i kalenderen. Det findes umiddelbart ikke, 

regionskontoret godkender at de selv står for at lægge medlemsaktivitet i kalenderen. Hermed lægges et 

medlemsmøde d. 7. september.  

 

7. Arbejde i arbejdsgrupper vdr. dialogmøde 1. juni  

Alle grupper er opfordret til at orienterer skriftligt. Ingen af grupperne har dog ikke været aktive siden sidst. 

Bestyrelsen har problemer med at huske hvilke grupper der arbejdes i sidst. Punktet bliver derfor lagt ned. 

Yrsa vil være opmærksom på at skrive grupperne ned til næste gang.  

Børge Bo pointerer at arbejdsdelingen må genovervejes, det er svært at komme ud af starthullerne 

Bestyrelsen drøfter i plenum initiativer som opfølgningn på dialogmøde:  

o Nål og Skål 

o Jobmesse 

o Et arbejde, som skal gøres i samarbejde med KP og faglige selskaber.  

o Vær opmærksom på, at Simon fra sekretariatet har lavet en karrierer dag på 

professionshøjskolerne, så Miran og Mikkel opfordres til at skrive til ham først, så der ikke 

bliver lavet to ens arrangementer.  

o De studerende bliver revet meget i for tiden, de har brug for noget velkoordineret. Det må 

undersøges hvor velkoordineret Simons tiltag er.  

o Boligtilbud 

o Frederiksberg Hospital står tomt ift. rekruttering af studerende fra Jylland. 

o Charlotte overvejer at skrive en artikel.  

o Rehabiliteringsgruppen vil skrive et læserbrev ang. hvis man har svært ved at få job, kan man 

arbejde med bolig  

o Aktuelt for studerende ift. opgaveoverdragelse.  

Regionsbestyrelsen afslutter nu opfølgning og arbejde med  stikord fra dialogmøde. Stikord er fordelt i 3 

temaer, ”hvad kan det enkelte medlem selv gøre”, Hvad kan Regionsbestyrelsen gøre” og ” hvad skal 



formidles videre til DFys centralt”.  Bestyrelsen giver deres noter til regionskontoret, som vil skrive dem rent 

og give det videre.  

Konklusion: RB konstaterer at der i RB er arbejdet nok med stikordene, at der er sat gang i mange 

initiativer og aktiviteter i forlængelse af Dialogmøde med afsæt i stikordene. 

 

8. Kort diskussion om fagforeningens relevans for studerende  

Bestyrelsen giver studenterobservatør, Miran, gode grunde til at være med i Danske fysioterapeuter som 

studerende, som han kan tage med videre.  

o Man er en del af fagligt fællesskab.  

o Man har gode muligheder for at netværke ift. sine kommende profession, med nogle som allerede er 

i professionen. 

o Det er et kæmpe arbejde at drifte en overenskomst. Hvis man vil nyde godt af de lønninger, er det en 

selvfølge, at man er med i en fagforening 

o Man kan nyde godt af forsikringer og medlemsfordele som betyder noget for sikkerheden i dagligt 

gøremål og i praktikken.  

o Der er mulighed for at præge ens kommende arbejdsmarked, og skabe fundament i det kommende 

arbejdsliv. Løn, vilkår osv.  

Mirans kommer med følgende bemærkninger:  

De studerende har mest brug for råd og vejledning ift. studejobs. Det er en vej ind til at kunne kende sit 

værd, som studerende og fremtidig fysioterapeut, for at undgå at tage et job bare for at tage et. Man skal 

vide, at man har en fagforening som støtter en. Der er rigtig mange som arbejder gratis i blandt andet FCK, 

kan fagforeningen hjælpe med, hvordan man kan få folk til at tage ansvar allerede fra begyndelsen i 

studiejob? 

Ift. netværk: Det er svært at se for den studerende. De mingeler og netværker gennem klassen og gennem 

sociale medier og venner 

Ift. Sikkerhed: Det er vigtigt men en engangsting.  

Ift. at præge arbejdsmarkedet: Den tanke har mange studerende ikke endnu. De snakker mere om løn, ikke så 

meget den solidariske tilgang til det med, at man sammen kan løfte lønnen desværre.  

Bente påpeger, at vi ikke kan opdrage de studerende.  

Charlotte siger, at det er korrekt, at vi ikke kan opdrage, men vi skal prøve at skubbe til en lille spire, 

omkring at man selv skal forhandle løn osv.  

Bestyrelsen synes det er en god idé hvis nogle gider skrive en artikel angående at man ikke må arbejde gratis, 

og at man har følgende rettigheder. 

Miran og Yrsa går sammen om kommunikation til de studerende gennem memes med hjælp fra FSR 

9. Pause (10 min) 
 



10.  Regnskab og budget gennemgang (20 min) - O, B 
 

Line giver et overordnet billede af regionens økonomi og budget.  

 

Highlighter enkelte budgetposter såsom budget til medlemsarrangementer, administration, RB-post og GF-

budget.  

præsenterer regnskab i 3. kvartal.  

 

Regionsbestyrelsens projektmappe er 104 

1: administration 

2: formand 

3: næstformand 

- Vi har ikke haft en, men det ligger allerede i budgettet.  

4. Generalforsamling/dialogmøde 

- Der skal fastlægges budget til generalforsamlingen 2023.  

- Der budgetteres med 100.000, måske budget for lidt over. Der vil blive behov for yderligere 

økonomi til jubilæumsgæsterne. 

4.5: Medlemsaktiviteter 

- 50.000 til netværk i princippet fratrukket det regionale budget i 2023. 

- Samlet 136.000 til medlemsaktiviteter i 2022 

4.6: Arbejdsgrupper og udvalg 

- 40.000 til f.eks tabt arbejdsfortjeneste.  

5: Jubilæum 

- Budgettet er brugt, kan bruges som reference 

 

Bestyrelsen: Hvordan finansieres folkemødet?  

Line svarer, at det vil skulle finansieres under RB budgetpost og ved at flytte noget af økonomien f.eks fra 

”jubilæum”, hvor behovet er mindre end sidste år. 

Vi har generelt et mindre forbrug, der forventes overført. Det vil også kunne finansiere Folkemøde  

I forhold til planlægning af medlemsarrangementer og principper for dette, er det på dagsorden til næste RB-

møde.F  

Line er ikke klar med Budget for 2023  

11. Eventuelt (10 min) - O 
 

Yrsa tager et billede af bestyrelsen til profilbillede på Instagram.  

Per T vil gerne have et bedre overblik over kommende møder til slut af hvert møde.   

Kommunikation til sociale medier: vi prøver at tune os ind på interessen for de studerende på en sjov 

måde.  

Arbejdsgruppe til nål og skål arrangement: charlotte (teams møde inden jul) 



Nål og Skål er et arrangement særskilt fra nåleuddelingen til generalforsamlingen. Her uddeles der nåle til 

dimittender.  

Her blev d.  6 februar fra kl. 16-18 vedtaget af bestyrelsen 

Næste møde: Yrsa husker at minde os om, at det er koldt i Sigurdsgade. 


