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Punkterne er markeret med et forventet (tidsforbrug) og en markering af, hvorvidt punktet indeholder – 

Orientering (O), Drøftelse (D) og Beslutning (B) 

RB= regionsbestyrelsen 

Ordstyrer: Stine Holm Petersen 

Mødeleder: Tine Nielsen 

Referent: Mathilde Werborg Birkholm 

1. Velkommen v. Tine Nielsen - O (5 min) 
Til stede: Rasmus, Karen Elverskov, Line, Per N, Børge Bo, Katja, Stine, Tine, Jes, Jeanette og Charlotte. 

Afbud: Noor, Anders, Tilde, Per T 

Valg af ordstyrer. 

Godkendelse af dagsorden. 

Noget til eventuelt? 

http://tsindex:7334/sites/TeamShare.5.Politikere.6a8012f9-79f2-455a-aa4e-b62a66afee5b/section_1/108448/HOVEDSTADENS%20-135681/REGIONSBESTYR-136504/RB%202019-189385/August-208657/Udkast%202-923352.docx#_Toc20911811
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2. Orientering - O (60 min) 

Formanden 
- Vibeke West er stoppet som kredsformand i DSR:  Dette betyder omrokering af poster i en række 

instanser, hvor hun har siddet.  

- Tilbageføring af dele af Ryg- og Genoptræningscenter Københavns opgaveportefølje: Kommunen 

mener, at diagnosticering og udredning er en regional opgave, og derfor skal opgaven overgå til 

regionen fra kommunalt regi. Dette kan dog få konsekvenser for de københavnske borgere. 

Spørgsmålet er, hvor stor besparelsen reelt er for kommunen, da centeret har stor succes med at få 

borgere i arbejde efter kortere og længere sygemeldinger. Tine har rettet henvendelse til 

borgmesteren og direktøren for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, foreløbigt uden resultat. 

Desuden er der blevet bedt om aktindsigt, hvilket endnu ikke er imødekommet.  

Medlemmerne 
- TR-konferencen: er netop afholdt. Emnet var i år medlemsinddragelse og medlemsinvolvering samt 

skellet i mellem disse to begreber.  

- Direkte adgang til fysioterapi i region Hovedstaden: Sundhedsstyrelsen har godkendt 

forsøgsprojektet, hvor borgere i to udvalgte kommuner får mulighed for direkte adgang til 

tilskudsberettiget fysioterapeutisk behandling. Forsøgsprojektet omfatter ikke vederlagsfri 

fysioterapi. Der er afsat penge til uddannelse, forløbsproces og grundig ekstern evaluering af 

projektet. Målet er, at interventionen skal være omkostningsneutral. RB beslutter at kvalificere 

punktet til dagsordenen på næste RB-møde.  

3. Opdatering fra gruppen som arbejder med data fra generalforsamlingen – O, D, B (40 

min) 
Arbejdsgruppen består af Charlotte, Stine og Mathilde. Gruppen har henover sommeren arbejdet videre 

med det materiale som er fremkommet i forbindelse med diskussionerne på generalforsamlingen, samt 

besvarelser fra survey og kommentarer fra padleten. Gruppen præsenterer deres arbejde i form af proces, 

metode og resultater. Som bilag til dagsorden er vedhæftet gruppens procesplan samt det powerpoint som 

vil blive præsenteret på mødet.  

Efter powerpoint præsentationen lægger gruppen op til debat om, hvad resultaterne fra arbejdet skal 

bruges til. Slutteligt vil RB under dette punkt beslutte, hvad dette arbejde skal munde ud i, samt hvem der 

skal være med til at udforme det færdige produkt.  

Hvad skal vi bruge det til? 

På baggrund af en plenum diskussion af resultaterne og metode, beslutter RB, at der forholdsvis hurtigt skal 

udarbejdes en kort opsamling, som sendes til medlemmerne i regionen samt postes på facebook og 

hjemmesiden. Opsamlingen bør kun indeholde skriftlige beskrivelser af hovedfundene i analysen, så det er 

overskueligt for medlemmerne. RB opfordrer til at gøre det spiseligt og sjovt at læse, hvorfor 

arbejdsgruppen med fordel kan inddrage sekretariatet til hjælp med det grafiske.  

 (Pause (10 min)) 

4. Forsættelse af RBs visioner for valgperioden fra sidste møde – O,D,B (40 min) 
På mødet d. 13. juni skulle alle de deltagende RB-medlemmer ytre deres visioner for det fremtidige RB-

arbejde. Herunder, hvad RB-medlemmerne gerne selv vil arbejde med i denne valgperiode. På dette møde 

følger Tine op på de ytrede visioner samt konkretiserer og samler nogle af visionerne i retninger, RB kan 
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arbejde videre med. Referatet fra d. 13. juni er udsendt som bilag til denne dagsorden. RBs visioner for 

valgperioden kan findes under pkt. 1. 

Som oplæg til dette punkt fremlægger Tine HB’s strategiske ambition og ”Must Win Battles”. En af 

ambitionerne medlemsinddragelse og medlemsinvolvering, og hvordan man nytænker dette i en politisk 

organisation som Dfys. I sammenhæng med denne fremlæggelse opsummerer Tine visionerne fra sidste 

møde. Dette leder over i en debat om RBs fremtidige arbejde. Debatten forløb i to dele. Den ene del af 

debatten omhandler, hvilke emner RB ønsker at arbejde med, mens den anden del af debatten handler om, 

hvordan der skal arbejdes med emnerne. 

Mange emner var på banen, men RB beslutter foreløbigt at arbejde under paraplybegrebet ”fremtidens 

fysioterapeut”. Dette emne kan ses i forlængelse af emnet på generalforsamlingen i foråret.  De konkrete 

arbejdsområder under paraplyen er; fysioterapeuter, der arbejder i visitationen, helt nye arbejdsområder 

for fysioterapeuter og institutionaliserede (de svageste) borgeres muligheder for at opfylde de nationale 

mål for fysisk aktivitet. Arbejdet med sidstnævnte arbejdsområde påbegyndes allerede d. 4. september.  

I forbindelse med arbejdet med ovenstående emner er det vigtigt, at RB-medlemmerne overvejer, hvorfor 

de planlægger, arbejder og udfører, som de gør. Hvorvidt ønsker vi at hhv. medlemsinvolvere og 

medlemsinddrage. Derudover skal RB medlemmerne overveje deres egen rolle i forbindelse med 

arbejdsområdet. Med øget medlemsinvolvering og –inddragelse, stiger behovet for, at RB-medlemmerne 

påtager sig tovholderroller f.eks. i forbindelse med oprettelse og opretholdelse af netværksgrupper. RB-

medlemmerne skal fungere som facilitatorer for at starte nye netværk op. På længere sigte ønsker RB, at de 

etablerede netværk fungerer uafhængigt af RB. Overordnet ønsker RB at inddrage og involvere 

medlemmerne tidligt i arbejds- og planlægningsprocessen af de valgte arbejdsområder. Medlemmerne skal 

ikke blot møde op til medlemsarrangementer, men skal så vidt muligt også være med til at udtænke, 

planlægge og følge op på medlemsarrangementerne.  

 

5. Dialogmøde for repræsentantskabet– D, B (20 min) 
For at være på forhånd med dialogmødet i december, er dette allerede på dagsordenen nu. Hvad er 

regionsbestyrelsens forhåbninger og visioner med dialogmødet? Hvad skal der forberedes? Punktet skal ses 

i sammenhæng med de to foregående punkter.  

Kvalificeret til næste dagsorden 

6. Forårets dialogmøde for medlemmer af region hovedstaden (20 min) 
Vi tager så småt hul på planlægningen af forårets dialogmøde for medlemmerne i region hovedstaden. På 

dette møde brainstormer vi på eventuelle former og temaer. Dialogmødets form og tema kan ses i 

forlængelse af RBs visioner for fremtiden som vi drøftede under pkt. 4. 

Kvalificeret til næste dagsorden.  

(Pause (10 min)) 

7. Retningslinjer for udbud af ad hoc ”næstformandsopgaver” – D, B (20 min)  
Under dette punkt skal RB beslutte, hvordan udbuddet af ad hoc ”næsteformandsopgaver” skal 

implementeres i praksis. Konkret skal RB beslutte, hvilke retningslinjer der skal være for udbuddet af ad hoc 

”næstformandsopgaver”. Skal udbuddet altid være medfulgt af et på forhånd fastlagt antal frikøbstimer? 

osv. 
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Der er stor enighed i RB om, at regionskontoret, ved et projekts start, budgetterer med økonomien til 

arbejdsgrupper og medlemsarrangementer. Dertil, følges DFys’ retningslinjer om tabt arbejdsfortjeneste og 

honorar. Der honoreres ikke nødvendigvis på timebasis. Oftere vil der blive honoreret et fast beløb for et 

aftalt stykke arbejde. Fremover vil den budgetterede økonomi og det forventede antal arbejdstimer altså 

meldes som en del af projektpræsentationen. Den endelige beslutning om tildeling af økonomisk 

dispensation ligger derfor hos formanden.  

8. Nedsættelse af arbejdsgruppe som skal invitere politiker med til RB-møde - B (15 min) 
RB har i en længere periode ønsket at invitere politikere fra kommunalbestyrelser eller regionsrådet med til 

et RB-møde. Vi opfordrer til, at der nedsættes en gruppe, som inviterer en politiker samt fastlægger en 

dato og dagsorden for den del af mødet som politikeren skal inddrages i. 

RB beslutter, at der med fordel kan inviteres en politiker til mødet d. 06.02.20. Valget af politiker besluttes i 

forlængelse af arbejdet med ”de svageste borgeres muligheder for at opfylde de nationale mål for fysisk 

aktivitet”. Det aftales, at gruppen, som arbejder med ”de svageste borgeres muligheder for at opfylde de 

nationale mål for fysisk aktivitet”, står for at invitere en politikere til mødet d. 06.02.20. 

9. Kommunikation - (5 min) 
Er der noget, der skal kommunikeres ud, eller noget der skulle have været kommunikeret på en anden 

måde, så er det muligt at bringe det på dagsordenen under dette punkt.  

- Resultaterne fra arbejdet med data fra generalforsamlingen offentliggøres for medlemmerne (se 

punkt 3). 

- I forbindelse med dette møde udarbejdes et facebookopslag og et opslag til hjemmesiden, med en 

teaser til RBs fremtidige arbejde.  

10. Eventuelt (10 min)  
Har du noget til eventuelt, skal du stille det i starten af mødet. 

• Tilbagemelding fra Kirsten Carstensen rådet for patientsikkerhed 

Kirsten Carstensen stopper efter som hun går på pension til foråret 2020. Kort kan hun fortælle, at 

fysioterapeuter ikke fylder det store i rådets diskussioner. Det område, hvor fysioterapeuter har største 

indflydelse er, når rådet diskuterer dokumentation for kommunikation. 

• Fysioterapeuters arbejdsløshed er faldende på landsplan.  

11.  Evaluering af møde (5 min) 
Under dette punkt evaluerer regionsbestyrelsen mødet. 

Det har været et fint møde, men vi var ikke så effektive til at nå igennem dagsordenen. 

Efter mødet ringer regionsbestyrelsen til sommerens dimittender.  

Ordstyrerliste 
1 Charlotte Larsen 

2 Stine Holm Petersen 

3 Line Schiellerup 

4 Noor Jady 
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Temadrøftelse: uddannelse og kompetencer

Etisk drøftelse af oplægsholdere fra egne rækker

Rehab day one, projekt.

Rådet for Patientsikkerhed: Kirsten Carstensen, status og feedback

Konsekvenserne af LO/FTF sammenlægningen + Den Danske Model skal 
ses efter i sømmene

invitere politikere til RB-møde

5 Anders Jæger 

6 Rasmus Sylvest Mortensen 

7 Jes Mogensen 

8 Tilde Randsborg 

9 Jeanette Præstegaard 

10 Katja Milling Knudsen 

11 Per Tornøe 

12 Børge Bo 

13 Anja Birkehøj Mattey 

14  

15  

Kalender over vigtige datoer i DFys H 
 

Dato Arrangement 

29-08-19 RB-møde med efterfølgende rundringning 

21-10-19 RB-møde 

29-11-19 RB-møde efterfulgt af julefrokost 

(6-7)-12-19  Dialogmøde for repræsentantskabet og regionsbestyrelserne 

06-02-20 RB-møde 

25-03-20 RB-møde med rundringning 

 Dialogmøde 

26-05-20 RB-møde med sommerafslutning. 

27-08-20 RB-møde med rundringning 

 

 
 
Emner der skal vendes på kommende møder 
 


