
 

Referat til regions- TR møde i Region Sjælland 
 

Tid: Torsdag den 2. juni 2016 kl. 9.00-14.00. 

Sted: Ringsted Kommune, Knud Lavard Centret, Eksercerpladsen 1, 4100 Ringsted. 
  
Ordstyrer:  Louise Overlade   

Referent:  Marie Lauridsen 

Dagsorden: 
 
Kl. 9.00 - 9.30  Præsentation og morgenmad.  

 Start på orienteringspunkter. 

Uddannelsen: Der er sket forflytninger af region Sjællands sundhedsfaglige uddannelser, 
fysioterapeut uddannelsen ligger nu med ergo i Næstved og som alene 
sundhedsuddannelse i Roskilde. 

 
Folkemødet: Deltager på Bornholm til folkemødet igen i år. Valgte samt suppleanter. Der er 

en app hvor programmet kan ses. Har du et godt emne eller spørgsmål til 
drøftelse under mødet så send det til Lise regions formand.  

 
Afklaringsrapport: Viser at der er en bred repræsentation af fysioterapeuter indenfor 

rehabiliteringsområdet. Dog vidt forskelligt organiseret. Der er en potentielt 
marked for at skabe flere job indenfor dette felt. Ligeledes indenfor 
jobcentrene.  Der er en rapport omkring fysioterapeuter i lægepraksis på vej.  

 
Dimittend arbejdsløshed:         Der ligger en ny fysioterapeut dimittend arbejdsløshed på ca. 25 procent 

indenfor de første par år ude i praksis. Der er en vigtig pointe i, at det ikke er 
de samme der er ledige. 

 
Arrangement puljen: Der er godt gang i puljen!!! I regionen har egne medlemmer første ret til at 

deltage. 
 
Valg til repræsentantskabet: Formøde, med gennemgang af dagsordenen til repræsentantskabsmødet d. 12   

okt.  kl. 17 til 19, der kommer mere info ud senere.  
 

Kl. 9.30 - 11.30 Oplæg v/ Louise Flensborg, socialfaglig konsulent i DSA. 
 

Kender du din A-kasse? 
Orientering om hvilke tilbud DSA har- særligt til dig som TR- men også til 
medlemmerne generelt ex.: 

 Socialrådgivning 
 Karrierevejledning 
 Stressvejledning 
 Hjælp til at rekruttere medarbejdere 
 TR-temadage 



 
 Book et TR-oplæg 

Der var god tid til spørgsmål og debat.  

SLIDES FRA OPLÆGGET ER SENDT SÆRSKILT UD TIL HELE NETVÆRKET.  

Kl. 11.30 – 12.00  Diverse orienteringspunkter fra Regionsbestyrelsen og TR- rådet.  
 
 

Nyt fra regionsbestyrelsen 
 
Der er 2 områder regionsbestyrelsen gerne til start vil gøre særligt opmærksom på. 
 

 Den ene er vores Mini fagfestival, der afholdes 1/10 i Ringsted. 
Vi håber at se rigtig mange medlemmer. 
https://fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/kalender/mini-fagfestival-2016---
fysioterapi-i-bevagelse/ 
 
 

 Det andet område er repræsentantskabsvalget 2016. 
Alle medlemmer har fået udsendt kode til at kunne stemme. 
Regionsbestyrelsen vil gerne opfordre jer alle til at bruge jeres demokratiske 
medlemsret til at være med til at bestemme, hvem der skal tage beslutningerne i 
Danske Fysioterapeuter, både repræsentanter her fra regionen men også fra de 
faglige selskaber og fraktionerne. 
 
Ved sidste valg tog Region Sjælland rekord med en stemme% på 24,6, det vil vi gerne 
gøre igen 
 
Så husk at stem og opfordr din kollega til også at stemme, så vi kan få en højere 
stemme%. 
 
https://fysio.dk/nyheder/2016/hvem-skal-have-din-stemme/ 

 
 
Den politiske indsats: 
 
Vores politiske indsats har, ligesom i de øvrige regioner, taget udgangspunkt i de områder af den centrale 
strategiplan, der kræver stor regional indsats. 
 
Det overordnede mål med strategiplanen er: 

•                Flere jobs til fysioterapeuter. 
•                Flere og mere tilfredse medlemmer. 
 

Regionsbestyrelsen har arbejdet med nedenstående fire politiske indsatsområder, fordi vi mener de er 
afgørende for den fremtidige jobskabelse. Arbejdet er foregået i tæt samarbejde med sekretariatet i 
Danske Fysioterapeuter. 
 
Disse er: 

•                Hverdagsrehabilitering 
•                Børneområdet 

https://fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/kalender/mini-fagfestival-2016---fysioterapi-i-bevagelse/
https://fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/kalender/mini-fagfestival-2016---fysioterapi-i-bevagelse/
https://fysio.dk/nyheder/2016/hvem-skal-have-din-stemme/


 
•                Fysioterapeuter i lægepraksis 
•                Nye jobs via beskæftigelsesreformen. 

 
Vi har arbejdet med områderne på flere niveauer siden sidste sommer. 
 
Hvis du vil læse mere detaljeret om indsatserne og hvordan arbejdet i bestyrelsen har forløbet, havde vi et 
længere indlæg på hjemmesiden om dette. 
 
https://fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/nyheder/Regionsbestyrelsen-gor-klar-til-nye-politiske-
indsatser/ 
 
Der er mulighed for at følger regionsbestyrelsen via referaterne på hjemmesiden og via Facebook. 
 
https://fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/regionsbestyrelsen/referater-fra-moder-i-
regionsbestyrelsen/ 
 
 
Kl. 12.00 - 12.30 Frokost 
 

Kl. 12.30 – 13.50 Orientering fra arbejdspladserne. 

Sparring på TR rollen – aktuelle TR-udfordringer.  

Hvilke udfordringer/dilemmaer har du aktuelt brug for sparring til? Det kunne 

være selvtilrettelæggelse, personfølsomme samtaler, sparerunder/fyringer 

etc.  

Vi starter med de brede fælles emner og kan så dele os op i grupper 

region/kommune. Meld gerne ind til planlægningsgruppe, hvis I allerede har 

emner til dagen. 

Der var en runde hvor TR bragte aktuelle emner op i gruppen 

 
Kl. 13.50-14.00 Evaluering af dagen i dag samt afrunding – overlevering til ny 

planlægningsgruppe. 
 
Tak for denne gang! 

Marie Lauridsen, Dorte Dahl, Louise Overlade. 

Møder det kommende år: 

Mødet 22/9 16: 
Afholdes Knud Lavard Centeret, Ringsted 
 
Mødet 7/12 16: 
Julemødet.  
Afholdes enten Slagelse Bibliotek eller et sted i Næstved.  
 

https://fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/nyheder/Regionsbestyrelsen-gor-klar-til-nye-politiske-indsatser/
https://fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/nyheder/Regionsbestyrelsen-gor-klar-til-nye-politiske-indsatser/
https://fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/regionsbestyrelsen/referater-fra-moder-i-regionsbestyrelsen/
https://fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/regionsbestyrelsen/referater-fra-moder-i-regionsbestyrelsen/


 
Mødet 7/3 17: 
Afholdes Knud Lavard Centeret, Ringsted. 
 
Mødet 1/6 17: 
Afholdes Knud Lavard Centeret, Ringsted. 
 

Alle møder afholdes 9-14. 


