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Den 6.december er der ”Dialogmøde om den politiske struktur og 

praksissektoren”. Her deltager repræsentantskabet og regionsbestyrelserne 

for at drøfte aktuelle politiske problemstillinger, eks – ”er det den rigtige 

måde vi arbejder på i Danske Fysioterapeuter” –” Er der nogle ting vi er 

bekymret for eller håber på der kunne blive bedre.” 

 

Regionsbestyrelsen har i den sidste tid arbejdet med 

 Hvorfor uddanner man sig til fysioterapeut 

 Hvordan får man medlemmer til at deltage,  

 De har talt om fokusområder, de er blevet mere struktureret.  

Fokusområderne vil komme på hjemmesiden. 

 
https://www.fysio.dk/om-os/regioner/region-
sjalland/regionsbestyrelsen/indsatsomrader 

 

 Der er blevet evalueret på de nye tiltag – hverdagseksperimentet – 

eks. fredagsbaren. Regionsbestyrelsen vil gerne møde folk mere 

hvor de er, så derfor dette tiltag. Mødet skal bære præg af at det er 

et uformelt frivilligt møde, hvor man kan møde sin 

regionsbestyrelse. 

 Evaluering af ringerunde til de nye dimittender. - Vurderes at være 

et godt tiltag, De nyuddannede oplevede at RB er synlige, de kan 

godt lide, at der bliver ringet og spurgt ind til dem, RB reklamerer 

for Region Sjælland siden på facebook. De fleste kommer i arbejde, 

og gerne i arbejde det sted hvor de har været i praktikker. En enkel 

oplevede udfordringer i opgaveglidning.  

 Der opleves en udfordring med at de nyuddannede har fået svært 

ved borgerkontakten. 

 

TR rådet 

 Fortæller om de strategiske udfordringer de oplever. 

 Der oplyses om det fællesskriv der er lavet af FTR Netværket og 

hvad det har medført og betydet. 

 Evaluering af årskonferencen. Der er en utilfredshed med, at man 

ikke har fået svaret på de spørgsmål som man havde skrevet til 

https://www.fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/regionsbestyrelsen/indsatsomrader
https://www.fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/regionsbestyrelsen/indsatsomrader


  

årskonferencen, Tina L havde sagt man kunne få svar på 

efterfølgende. 

 Næste TR konference, vil være en 2 dagskonference hvor den ene 

dag kommer til at handle om OK21, den anden dag med strategiske 

platform. 

 Overgangen til AC, fylder en del for TR rådet – de forskellige 

kommuner regioner melder ind med udsagn for at hvad de oplever. 

På det næstkommende møde i TR rådet har de nedenstående på 

programmet. 

• Videreplanlægning af årskonferencen 

• Pauser hvilken betydning har de 

• Ac overgangen. 

 

Regionsformanden 

• Der arbejdes med en retningslinje ift. - Hvad er ok at bruge 

foreningens penge på som bestyrelsesformand, eks hvornår er det 

ok at tage en taxa, restaurant besøg VS café besøg 

• OK 21 – lånemodel ved ok ved strejke 

• Opgaveglidning eks. Møde i Næstved 25.11. 

• Regionens økonomi er velfungerende, og der er et fint overskud. 

• Opfordring til at der kan søges penge til nogle specifikke 

arrangementer: 

 https://www.fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/sog-stotte-

til-et-regionalt-arrangement 

 

• MED og AC fylder en del. 

• Ældreområdet fylder en del ved møder med politikerne i 

kommunerne, besparelser, sundhedsprofiler på kommuner, 

børneområdet er påvirket i specielt i Kalundborg. 

 

Fra arbejdspladserne: 

NSR skal i fys/ergo gruppen spare der skal spares 5mil, men der er 

(umiddelbart) ingen, der skal fyres. Skal forsøge at få afdelingerne til at 

købe sig til projekter mm. Men samtidig skal de så ikke varetage de 

opgaver de har nu. Fys ergo ledelsen kæmper og knokler for at sikre gode 

vilkår. 

Ros til afdelingen fra sygehusledelsen om at vi som terapeuter går positivt 

til opgaven. 

 

En TR fortalte en succes historie omkring en lønforhandling. 
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Deltagelse af Karen Fisher-Nielsen og Darlene Kyrø. 
Se de vedhæftede slides 

 
Link til oversigt over overgangsordningen – se især figur 2: 

https://bm.dk/media/6110/faktaark-om-overgangsordning.pdf 

 

 

Deltagelse af Tina Lambrecht og Karen Fisher-Nielsen 

Overgangen til AC 

Velkomstbrev fra Ac organisationen 

At have fokus på i diverse MED at man skal sikre sig den brede 

repræsentation.  

Husk muligheden for at deltage på kontaktudvalgsmøderne, hvis I ikke er 

repræsenteret i MED. 

Det gode eksempel fra Roskilde kommune. 
 

 

https://bm.dk/media/6110/faktaark-om-overgangsordning.pdf

