
Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 15.december 2016. 

 
Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Rosa Fuglsang, Malene Parbst Jespersen, 

Marjanne den Hollander, Lisbeth Schrøder, Mark Ebbesen. 

Sille Frydendal, konstitueret faglig chef, Danske Fysioterapeuter, deltog fra 14.00-15.00 

Fraværende: Line Reffelt Jørgensen, 

Ordstyrer: Rosa. 

Referent.  Lise 

 

Emner til orientering, drøftelse og stillingtagen 

Regionsformand/ HB 

Nyt Fra HB/Repræsentantskabsmødet: Lise og Lisbeth Schrøder orienterede fra sidste HB møde, 

hvor den nye HB konstituerede sig. Desuden om fællesmøde mellem HB og DSF, hvor 

hovedemnerne var specialistordning og hvordan vi i fællesskab arbejder med strategiplan 2018 og 

hvordan vi bedre kan bruge hinanden. DSF `s medlemmer vil gerne bruges til regionale 

arrangementer.  Materiale fra fællesmødet eftersendes, når det er godkendt. 

Bilag med konstituering medsendes referatet. 

Regionsbestyrelsen havde derefter en kort orientering og evaluering af Repræsentantskabsmøde 

2016, dels om de behandlede forslag og dels om hvordan den politiske proces var oplevet. 

Der kan læses mere på hjemmesiden, hvor referatet også vil kunne findes. 

https://fysio.dk/om-os/om-organisationen/reprasentantskabet/reprasentantskabsmode-2016/ 

Rammer og vilkår for arbejdsgrupper nedsat under RB: 

Det præciseres, at honorering for arbejdsgrupper herunder arbejdsindsats i forbindelse med 

planlægning af medlemsmøder skal aftales i regionsbestyrelsen på forhånd. 

Det præciseres, at der er forskel på honoreringssats efter om indsatsen ydes ved fysiske møder eller 

ved arbejde hjemme. 

Ved fysisk møde dækkes efter gældende takster for tabt arbejdsfortjeneste. Ved arbejde hjemme 

vurderer regionsbestyrelsen forud opgavens omfang og som rettesnor benyttes den gældende takst 

for lejere og klinikejere uden vikar. Denne takst gælder for alle regionsbestyrelsesmedlemmer. 

https://fysio.dk/globalassets/documents/pjecer-og-blanketter/retlingslinjer-rejseudgifter-011016.pdf 

Dokumentet om generelle retningslinjer for arbejdsgrupper tilrettes. Medsendes 

Præcisering af regler om kørsel:  

Der godkendes nyt dokument vedrørende retningslinjer for kørsel for regionsbestyrelsesmedlemmer 

i Region Sjælland. Det er andre regler, der gælder når man deltager i centralt aftalte arrangementer. 

Det præciseres at RB medlemmer altid skal transportere sig til lavest mulige udgift for foreningen. 

Medsendes. 

Generalforsamling 2017: 

Der er igangsat en proces i samarbejde regionsformænd og sekretariat vedrørende beretning og den 

praktiske afvikling af generalforsamlingerne. Dette nikker bestyrelsen til. Lise har opgaven, 

koordinerer og uddelegerer efter behov. 

Vi har nedsat en arbejdsgruppe bestående af Mark, Rosa og Lise. 

Arbejdsgruppens primære opgave er at planlægge og stå for den sociale del af generalforsamlingen. 

Bestyrelsen beslutter, at vi  holder fast i konceptet med god spisning og et socialt/festligt indslag 

med relevans for professionen. 

De foreløbige rammer og vilkår for arbejdsgruppen skønnes til at være max.2x1 times fysisk møde 

samt 1 times hjemmeresearch. Honoreres efter gældende retningslinjer. 

Spørgsmål til møde lister: Få opklarende spørgsmål 

https://fysio.dk/om-os/om-organisationen/reprasentantskabet/reprasentantskabsmode-2016/
https://fysio.dk/globalassets/documents/pjecer-og-blanketter/retlingslinjer-rejseudgifter-011016.pdf


Regnskabsstatus 3. kvartal: Taget til efterretning. 

1. udkast budget 2017: Vi justerer lidt på posterne, så vi er i balance. Endeligt budget kan først 

laves når vi har årsregnskabet og ved hvad vi kan overføre. Nyt udkast sendes til bestyrelsen og 

Lise beder om overførsel af max. beløb 

Studerende i RB: Lise er i dialog med FLR (Fysioterapeutstuderendes Lands Råd) om 

repræsentation. 

Det forventes at FLR har en bestyrelse på UCSJ på plads ca. februar og dermed kan udpege 

studerende til RB. 

Mini-fagfestival 2016: 

Evaluering: Der er generelt kommet gode tilbagemeldinger og bestyrelsen er helt tilfreds med 

dagen. Det er godt at vi rammer bredt, så programmet tiltrækker alle medlemsgrupper. 

Opmærksomhedspunkter til næste gang er oversigt over stande, elektronisk evaluering, antal 

sessioner. Vi havde snak om navnet på arrangementet skal ændres fra Mini fagfestival til ex 

regional fagkongres, så det matcher den landsdækkende. Tages op på et senere møde-hvis vi skal 

ændre navn- kan vi lige så godt gøre det snart. 

Stillingtagen til fortsat: Ja, vi fortsætter med hvert 3. år, så næste gang bliver efteråret 2019. 

Der er der også generalforsamling i foråret, men i 2018 er der jubilæum. Det besluttes. 

Godkendelse af regnskab: regnskabet godkendt. Dagen har kostet 125.000 af regionens driftsmidler. 

Vi sparer op til næste gang. 

Praktiserende: 

Marjanne og Lars orienterede om den nye praksisplan, der er vedtaget i Regionsrådet. 

Der er ikke åbning for at vi får en praksiskonsulent i Region Sjælland, men regionen lufter tanker 

om ad hoc opgaveløsning.SU –medlemmerne og Lise tænker, i samarbejde med sekretariatet, 

strategi for andre måder at få opgaverne varetaget på. 

En konkret udfordring, der skal tages hånd om er, at der ikke er nogen forskningsenhed i Region 

Sjælland. Er der afsat midler til forskning i praksissektoren og til at forskningsresultater 

implementeres? Vi vil løfte dette ind i SU, som et konkret spørgsmål. 

Lisbeth Schrøder sender noget materiale til Marjanne, som baggrundsviden til at få det sat på 

dagsordenen. 

Årsmøde for praktiserende i regionen omhandlede flere seancer: debat om arbejdsgiverforening, 

indsamling af OK –krav samt tid med medlemmerne til at orientere fra SU og valg af SU 

medlemmer. Lars og Marjanne er genvalgt som SU medlemmer. Ellen Knudsen og Andrè 

Niemeyer er suppleanter. 

Den nye praksisplan samt referat fra de praktiserendes årsmøde lægges på hjemmesiden 

TR: 

Malene orienterede fra sidste TR møde, hvor fokus var på de dilemmaer TR ofte møder i 

dagligdagen som TR. Der var godt fremmøde og rigtig god erfaringsudveksling. Referatet fra mødet 

lægges på hjemmesiden:  

https://fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/for-dig-som-er/tillidsreprasentanter/referater-fra-tr-

moder/ 

Der var 4/10 en god årskonference for TR. Spændende oplæg af Bjarne Toftegård. 

Der henvises til reportage på hjemmesiden: 

 https://fysio.dk/nyheder/2016/reportage-fra-tr-konferencen/ 

Generelt TR- området og fra TR-Rådet:  

Der udtrykkes behov for at hjemmesiden opdateres vedrørende måleredskaber (Lise bringer den 

videre). 

Vi skal fortælle mere ude på UC `erne, hvad de kan bruge Danske Fysioterapeuter til. 

https://fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/for-dig-som-er/tillidsreprasentanter/referater-fra-tr-moder/
https://fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/for-dig-som-er/tillidsreprasentanter/referater-fra-tr-moder/
https://fysio.dk/nyheder/2016/reportage-fra-tr-konferencen/


Det tages med til RF gruppen, strategiplanspunktet om rekruttering og fastholdelse samt til TRR, 

for en snak om hvad TR` s roller er, når de studerende er i praktik. 

Der ønskes mere fokus på lokale lønforhandlinger samt bemærkes, at der er problemer med trivsel, 

stemning og arbejdsmiljø på arbejdspladserne. 

Dette vil vi gerne være med til at øges fokus på næste år, både regionalt, men også løfte det ind 

centralt, hvor vi har mulighed – det er næppe et problem kun for Region Sjælland. 

Regionskonference 2017: 

Afholdes i september 2017. 

Der er nedsat en arbejdsgruppe med 2 RF. Region Sjælland har mulighed for at byde ind med et 

menigt RB – medlem til gruppen. Malene og Mark er begge interesserede. Det afklares hvem det 

bliver. 

Folkemødet 2017: 

Regionsbestyrelsen skal forholde sig til samlet deltagelse på Folkemødet. Der tilbydes centralt fra 

nogle pladser til medlemmer, der kan deltage. Vi ved ikke hvor mange og på hvilken måde de skal 

udvælges. 

Bestyrelsen beslutter, at vi ikke prioriterer at bruge midler til deltagelse. Der nævnes, at vi hellere 

vil arrangere arbejdsseminar om strategiplanens indsatser her i regionen. 

Uddannelse: Udgik p.gr. a. tidsnød. Lise eftersender informationer. 

Arrangementspuljen: 

Status: taget til efterretning. Der overføres midler til de arrangementer, der har måttet udsættes. 

Ansøgning: bestyrelsen bevilliger 6000,- til konkret ansøgning vedrørende medlemsmøde om 

seksualitet og sygdom. 

Desuden besluttes, at der kan bruges midler til netværksmøder generelt og særligt til nystartet 

initiativ i samarbejde med UCSJ om fysioterapeuter, der arbejder med palliation. 

Dette samt beskæftigelsesområdet er forskningsmæssigt i fokus i UCSJ. 

 

Emner til politisk drøftelse. 

 

Status nuværende strategier samt indledende snak om bestyrelsens tanker om fremtidige 

indsatser udover strategiplan 2018. 

Der var udsendt skriftlig status på igangværende indsatser. 

En del af disse indsatser ex om fysioterapeuter i lægepraksis og i beskæftigelsesindsatsen er først 

lige kommet fra start. 

Det samme gælder faktisk psykiatrien, som har været svær at komme i gang med. Men nu er der 

flere ansatte og der er kontakter i gang på forskellige niveauer. 

Indsatsen med fysioterapeuter i folkeskolen og hverdagsrehabiliteringsindsatsen er i gang, men slet 

ikke afsluttet. 

Vi vurderer at der er en del arbejde stadig med gammel strategiplan. 

Desuden vil vi gerne sætte fokus på demensområdet i kommunerne og de muligheder for øget 

beskæftigelse, det kan afstedføre. 

Vi har også besluttet, at vi skal give større opmærksomhed på lokale lønforhandlinger, det fysiske 

og psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladserne samt at flere medlemmer giver udtryk for, at det snart 

er svært at leve op til, hvad ens forestillinger om den fysioterapeutiske kerne opgave er. 

Alt dette er vigtigt at huske på, når den nye strategiplan skal rulles ud. 

Statuspapiret lægges på hjemmesiden sammen med det godkendte referat fra i dag. 

Og der laves en nyhed til medlemmerne på dette og vores tanker om fremtidige indsatser. 

 

Drøftelse af Strategiplan 2018. Status samt forslag til fokusområder. 



Sille, konstitueret faglig chef deltog under dette punkt og er ansvarlig for at vores synspunkter 

bliver bragt ind i sekretariatet samt at vi får udsendt et notat fra vores drøftelse. 

Punktet indeholdt: 

I forlængelse af den første drøftelse af Strategiplan 2018 i regionsbestyrelserne og en række andre 

fora har formanden og sekretariatet udarbejdet et revideret oplæg til strategiske fokusområder.  

Dette oplæg blev fremlagt af Sille med henblik på drøftelse og input til hovedbestyrelsen. 

Strategiplan 2018 drøftes næste gang i hovedbestyrelsen til januar og forventes vedtaget til marts 

2017. 

Regionsbestyrelsen havde en god drøftelse med muligheder for at komme med vores synspunkter, 

forslag til andre vinkler og inddragelse af eksisterende erfaringer. Bl.a. at det tager tid at få ting 

løbet i gang, der skal mere analysearbejde inden vi går til politikere, embedsmænd, medlemmer. 

Når strategiplanen er politisk færdigbehandlet og vi har et mere tydeligt billede af det regionale 

omfang, vil vi kunne vurdere, hvor vores fokus kan ligge. 

Vi håber, at kunne omtale indsatserne på generalforsamling 2017. 

Opfølgning på sidste møde.  Referat fra 31/8 endelig godkendt. 

 

 

Evt. 

 Malene orienterede om, at det for de regionalt ansatte bliver svært at få lov at gå til eksterne 

møder fra et tidspunkt i september og året ud. 

Dette skyldes at Sundhedsplatformen skal rulles ud og gå i luften i november i Region 

Sjælland 

 Mark orienterede om Fraktionen for Praktiserendes tanker om arbejdsgiverforening. 

 Mark orienterede om, at der er ved at blive etableret et landsdækkende netværk” 

Erhvervsnetværk” for de fysioterapeuter, der arbejder uden for OK. 

 Lisbeth Schrøder beder om at der tilføjes et nyt fast punkt til dagsordenen: Nyt fra 

Lederrådet (det indføjes i den faste dagsordensskabelon). 

 

Evaluering af dagsorden og evaluering af mødet. 

Ros til ordstyrer for at vi nåede så meget i god orden. 

 

 

Dagsorden til næste møde samt ordstyrer til næste møde: 

Ikke nået, Tages over mail. 

Men vi fik taget et fint julebillede til Facebook. 

Næste RB møde er 22/2 2017. 

 

 

Lise 211216. 

 

 

 

 

 


