
Dagsorden regionsbestyrelsesmøde Region Sjælland 02.06.2020 
 

Tid:   9.00-15.00 

    

Sted: Regionskontoret, Sct. Peders Kirkeplads 9, 2. sal kontor 425 

 

Ordstyrer:   Maria 

Referent:   Stine      

  

Indkøb:  Stine 

 
 

1. Evt. omprioritering af dagsorden 

Herunder stillingtagen til under hvilken form, de enkelte punkter, skal behandles. 

 

2. Punkter til evt. 

 

3. Emner til politisk drøftelse 

 

 Corona: Løs snak omkring, hvad der har rørt på sig under Corona. Mange 

informationer forskellige steder fra. Stor omstillingsparathed, men vi skal 

også være opmærksomme på, hvordan nedlukningen/genåbningen har 

påvirket faget fysioterapi, og det at være fysioterapeut. Der har været et 

stort (økonomisk) pres på specielt vores praksissektor, men også på de 

terapeuter, der har været pålagt nye opgaver/arbejdsområder i kommuner 

og regioner. 

 OBS på arbejdsskadesanmeldelse, hvis der har været risiko for, at 

man er blevet smittet på arbejdet. Proceduren hos Arbejdsmarkeds 

Erhversforsikring (det gamle arbejdsskadsstyrelse) er, at det (kun) 

skal sandsynliggøres at smitten kom fra arbejdet. Ikke bevises. 

 OBS på værnemidler på andre afdelinger end COVID-afsnit og 

intensiv. De fleste på fx Slagelse Sygehus er blevet smittet på andre 

afdelinger (fx geriatrisk/neurologisk). Politikerne/styrelserne er ikke 

opmærksomme på, hvor tæt fysioterapeuterne egentlig er på 

patienterne. 

 Vi har stiftet erfaringer med skærmtræning og virtuelle møder, som 

formentlig er kommet for at blive. Regionen er meget fokuseret på de 

virtuelle træningsmuligheder, da det taler ind i deres vision. 

 Lungefysioterapi  Hypes politisk! På Slagelse Sygehus er allerede 

gået i gang med kigge på forskningsmulighederne.  

 

 Opfølgning på fokusområderne 

 Gennemgang af nuværende fokusområder: Der var forskellige 

spørgsmål til de aktiviteter, der var beskrevet i sidste udgave af 



  

fokusområder. Mange er ikke blevet effektueret pga. Corona. Den 

rettes til og nyeste version kommer på hjemmesiden.  

 Obs på om omprioriteringsbidragene kan hjælpe med til flere fys-

stillinger i kommunerne! 

 Obs på om tiden er til netværk pt. Vi afventer til efteråret. 

 

 Opfølgning på hverdagseksperimenterne  

 Fredagsbar –nye datoer efterår: Malene snakker med Kasper om 

mulige datoer. 

 Holbæk –ny dato efterår? Maria og Line ser lige sommeren an, og 

om der er stemning for et arrangement i efteråret, når vi forhåbentlig 

nærmer os en normal hverdag igen. 

 

 Dialogmøde 2020 

 Hvor langt er vi? Lone Belling har sagt ja til at komme og facilitere 

processen. Stine og Rosa har afholdt telefonmøde med hende, hvor 

vi lavede en brainstorm på mening/meningsfuldhed, og på hvilke 

muligheder, der er for proces. Det bliver lidt a la det, der foregik 

sidste gang med smågrupper og start/slut i plenum. Jesper Outzen 

har sagt ja til at komme og holde oplægget ”Mening på dåse”. 

Arrangementet er lagt ud på hjemmesiden og delt første gang på 

Facebook. 

 

 Seminar i september 

 Form og rammer: Comwell i Sorø. Start d. 9. september kl. 9. 

Opsamling på dialogmødet og evt. opsamling på Corona. Marjanne 

kommer først kl. 16 pga. akkrediteringsbesøg. D. 10. holder vi RB-

møde. 

 

 1. planlægning af generalforsamlingen 

 Dato: Tirsdag d. 27. april 2021 

 Sted: Ringsted Kongrescenter 

 Underholdning: Alle går i tænkeboksen. 

 

 Repræsentantskabet 2020 

 Hvem er valgt: Marjanne, Maria, Kasper og Lisbeth 

 Dialogmøde før Rep d. 28. oktober på Slagelse Bibliotek fra 17-19. 

 Rep 2020 afholde lørdag d. 7.november. HB stiller forslag om et 

Ekstraordinært Rep til marts (d. 19. og 20. marts), hvor behandlingen 

af praksisanalysen og gennemgangen af den politiske struktur 

skubbes til. 

 Forslag indsendes senest d. 1. september og 15. januar til 

ekstraordinært møde.   

 

 



  

 

 Status på politikerkontakt 

 Faxe (sommer/start efterår) –afventer at udvalgsformanden kommer 

tilbage fra orlov d. 1. august 

 Stevns (sommer/start efterår) –der er sendt mail til 

udvalgsformanden 

 Lejre (efterår) 

 Guldborgsund (efterår) –papirarbejdet er i gang 

 Næstved –kontakt til Michael Perch 

 

 

 

4. Emner til orientering, drøftelse og stillingtagen 

 

 Regionsformand/ HB 

a. Nyt Fra HB: Corona var selvfølgelig det alt overskyggende i marts 

og en del af april. Herudover fylder REP 2020 og OK21 en del. 

Begge to begivenheder, som også er påvirket af Corona. Bland 

andet må en del af dagsordenen til Rep i november udskydes til 

det ekstraordinære Rep-møde i marts 2021 (arbejdet med den 

politiske struktur og praksisanalysen). Sidst men ikke mindst har 

samarbejdet og en sag mellem Dansk Selskab for Fysioterapi og 

HB også fyldt en del. 

HB arbejder fortsat med et holdningspapir omkring 

”opgaveglidning”. Desuden kigges der en del ind i 

arbejdsløshedstal og dimensioneringen på skolerne. 

b. Spørgsmål til mødelister: Der er eftersendt en ny mødeliste med 

møderne frem til september.  

c. Aktuelt fra Regionsformanden 

d. Budgetopfølgning: Økonomien ser rigtig fornuftig ud. Der er på 

første budgetopfølgning brugt 17% af budgettet. Heri er medregnet 

omkostninger i forbindelse med flytning af kontoret. Vi skal være 

opmærksomme på budgettet efter afholdelse af seminar i august 

og dialogmødet i september, men der burde være overskud til et fx 

et ekstra fagligt arrangement.  

 

 Praktiserende 

 Udsættelse af analysen af praksissektoren til foråret 2021: Pga. 

Corona har der ikke været mulighed for en optimal arbejdsgang 

omkring gennemgangen af analysen. Efter opfordring fra 

Erhvervsnetværket for de frie fysioterapeuter og PF bliver 

gennemgangen af praksisanalysen udskudt til et ekstraordinært 

repræsentantskabsmøde til foråret 2021. 

 Aktiviteten på klinikkerne post Corona er på mellem 50-80 % af 

normalen. Ridefysserne har haft svært ved at komme i gang, da de 



  

ikke kan overholde SST’s retningslinjer omkring minus tæt kontakt, 

brug af hjælpemidler osv. 

Det ændrede aktivitetsniveau, den økonomiske situation og 

pukkelafvikling er beskrevet i en bekymringsmail, som Stine sendte til 

Heino Knudsen og Lars Hoppe Søe i starten af april. Denne bliver 

også taget op på næstekommende dialogmøde med politikerne d. 

25. juni. 

 Region Sjælland skal deltage i et stort projekt omkring ”Kroniske 

smertepatienter”. Afventer om det kan give anledning til at ansætte 

en praksiskonsulent. 

 TR, herunder TRR: Der har været afholdt en virtuel OK21 Kick-off 

sammen med ETF. Der deltog ca. 350 TR. Der var introduktion ved en TR-

fys og en TR-ergo, forskellige TR-historier/oplevelser omkring OK, et par 

korte oplæg ved de to formænd og to gange ”gruppearbejde” (blandet og 

monofagligt). OK, men man kunne mærke, at det ikke var alle, der var lige 

trygge ved det virtuelle rum og ikke bød så meget ind. 

Vi har afholdt virtuel TR-regionsmøde. Mødet var delt i to grupper. Der 

deltog 11 i den ene og 13 i den anden. Erfaringer under/efter Corona var 

den primære dagsorden. 

Der har været to fællesmailtråde under nedlukning/genåbning. Én for det 

kommunale TR og én for de regionale TR. Desværre var 

regionsformanden blevet hægtet af den regionale, så hun haft mest styr 

på, hvad der skete på det kommunale området  

 Lederråd: Ikke tilstede 

 Arbejdsmiljø: Der er arbejdsmiljørepræsentantsmøde i uge 24. Vi skal 

have ekstra opmærksomhed på arbejdsmiljøet post Corona, og hvilke 

eftervirkninger der kan komme efter sådan en krise. 

Jacob henviser til mentalsundhed.dk, hvor man kan finde gode redskaber 

omkring bland andet stress. 

 AC: Der har centralt været tæt kontakt til AC under Corona. AC har været 

meget aktive politiske ift. hjælpepakker. Både ift. de økonomiske 

hjælpepakker og hjælpepakker/initiativer til de nyuddannede. På det lokale 

plan er TR flere steder blevet inviteret ind i AC-klubberne. 

 Uddannelse, studerende 

 Møde med ambassadørerne på Absalon Roskilde 

 Fremskrivning: Snak omkring den diskussion, der pt. foregår i HB 

omkring en evt. nedsættelse af optaget på studierne. Der er pt. store 

regionale forskelle i arbejdsløsheden. I Region Sjælland er der fortsat 

ikke ret høj arbejdsløshed, så Stine har tilkendegivet over for HB, at 

hun godt kan følge frustrationerne fra de andre regioner, men 

samtidig ønsker hun ikke optaget skal ned i egen region. 

Regionsbestyrelsen bakker op om dette og ønsker, at vi fortsat 

arbejder henimod at skabe nye arbejdspladser. Afventer desuden 

svarene fra ringerunden d. 8. og 9. juni. 



  

Obs på at opfordre de nyuddannede til at være mobile og huske at 

skrive det i deres ansøgning, at de gerne vil flytte for jobbet.  

 Sociale medier: Facebook kører fint. Instagram halter fortsat. 

 Arrangementspuljen 

 Status og økonomi: Grundet Corona er 2 netværksmøder udskudt. 

Der er fortsat kun afholdt et fyraftensarrangement, så der er fint med 

penge i puljen stadigvæk. Forhåbentlig bliver de to netværksmøder 

afholdt i efteråret, og så skal vi opfordre vores kollegaer/medlemmer 

til at byde ind med arrangementer. Alternativt kan vi som 

regionsbestyrelse måske se, om vi kan være med til at stable flere 

arrangementer på benene. Fx som webinar eller lign, hvis det er 

svært at overskue et fysisk arrangement. RB opfordres til at byde ind 

med forskellige oplægsholdere/temaer.  

Mulige emner: Pernille Willumsen (lyngefysioterapi), Søren Schou 

(multisyge), farmakologi, Athena webinar fx omkring krisehåndtering 

5. Opfølgning på sidste møde 

 Referat –godkendt 

 ”Vidste du at?” Hængeparti fra sidste møde. Jacob udarbejder et 

forslag til et ”fakta-ark” vi kan sende rundt til de praktiserende. 

 

6. Noget til hjemmesiden 

 

7. Evt. 

 

8. Evaluering af dagsorden 

 

9. Evaluering af mødet 

 

10. Dagsorden til næste møde    

 

11. Ordstyrer til næste møde: Line 


