
Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 13.december 2017. 

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

Marjanne den Hollander, Line Reffelt Jørgensen, Stine Bøgh Pedersen. 

Fraværende: Lisbeth Schrøder, Annegrete Larsen. 

 

Ordstyrer: Malene. 

 

Referent.  Lise 

 

Emner til politisk drøftelse. 

Revision af vores retningslinjer for kørsel: 

Vores regionale retningslinjer for kørsel skal følge de centrale retningslinjer. 

Dvs. at der kun ydes kilometertakst ved kørsel alene i bilen efter forudgående aftale med 

kursusansvarlig, i dette tilfælde regionsformanden. 

Regionsbestyrelsesmedlemmerne har selv ansvaret for at dette påføres diætsedlen. 

https://fysio.dk/om-os/hent-materiale/afregningsblanket-til-moder-og-kurser. 

Bilaget tilrettes. 

 

Stillingtagen til regional stakeholderanalyse: 

Der er udarbejdet en central stakeholderanalyse. 

Regionsbestyrelsen skal beslutte, om vi vil have udarbejdet en regional analyse. 

Det vil koste 25.000 af regionens budget. 

Bestyrelsen diskuterede hvad vi vil kunne få ud af en regionale analyse og hvad det er, vi har brug 

for i vores politiske arbejde. 

Vi synes det er vigtigt at det er os som bestyrelse, der er i kontakt med politikerne og ikke mindst 

vores medlemmer for at fornemme, hvad de tænker om os. 

Regionsformanden har en god kontakt til de tillidsvalgte og vores ledere og det er faktisk ikke så 

svært at komme i kontakt med de kommunale og regionale politikere i vores region. 

Vi er ikke så sikre på at en analyse vil bibringe os andre input end det direkte møde. 

Vi har desuden en del planer for det politiske arbejde i 2018, som vi vil bruge økonomien på. 

Vi vil gerne vide noget mere om, hvordan vores medlemmer ser på vores arbejde og ser frem til at 

MSI undersøgelsen (den store medlemsundersøgelse), foldes ud med et regionalt sigte. 

Dette er iværksat og forventes færdigt i starten af det nye år. 

Vi vil tage kontakt til de nyvalgte borgmestre og udvalgte udvalgsformænd i det nye år. 

Tænke mere på at invitere politikere/embedsmænd ind til vores møder og arrangementer. 

Der er flere, både fysioterapeuter og ergoterapeuter, valgt ind i kommuner og region. 

På den baggrund beslutter regionsbestyrelsen, at vi ikke ser behov for en regional analyse. 

 

Planlægning af Dialogmøde efterår 2018: 

Bestyrelsen beslutter at vi vil afholde dialogmøde for vores medlemmer i efteråret 2018. 

Der brainstormes på mulige emner/ indhold. 

Skal det være fagligt eller politisk? Hvor er Danske Fysioterapeuter på vej hen? 

Identificere hvilke områder medlemmerne har fokus på som oplæg til generalforsamling 2019 og 

som inspiration til at indgå i det politiske arbejde? 

Vi beslutter at bruge samme model som vi har brugt til generalforsamlinger og det dialogmøde vi 

holdt i 2014. 

Der nedsættes en planlægningsgruppe: Lise, Malene og Rosa. Lise indkalder via doodle. 

 

Stillingtagen til bestyrelsesseminar forår 2018: 

https://fysio.dk/om-os/hent-materiale/afregningsblanket-til-moder-og-kurser


Vi skulle tage stilling til afholdelse af bestyrelsesseminar, da vi ikke skal deltage i Folkemødet på 

Bornholm. 

Det er centralt besluttet af det kun er formand og regionsformænd, der deltager der i 2018. 

Heraf en snak om, at der faktisk sker en del folkemødelignende events regionalt (bl.a. Møn, Høng, 

Odsherred). 

Flere Sundhedskartels(SHK) organisationer deltog på Møn i år. 

Bestyrelsen beslutter at vi vil deltage i Folkemødet på Møn 24-25 august.24.august som 

bestyrelsesseminar inklusive forberedelse af 25.august, der er dagen, hvor politikerne inviteres. 

Lise tager op i SHK om vi kan gøre noget fælles. 

Vi skal finde overnatning (Lisbet J), tænke på evt. materiale, dresscode osv. 

Lise udarbejder arbejdsnotat. 

Planlægningsgruppe: Lise, Lisbet J. Marjanne og Stine. 

 

Udpegning af organisationens repræsentanter i uddannelsesudvalg på PH Absalon. 

Der kommer ændring i udpegningsproceduren til uddannelsesudvalgene på PH Absalon. 

Der vil blive yderligere muligheder for selvsupplerende pladser. Dette skal det nye udvalg 

behandle. 

Der bliver uændret 2 pladser til Danske Fysioterapeuter. Regionsformanden er naturlig til den ene 

plads. Bestyrelsen holder fast i at den anden plads skal tilbydes en praktiserende, der har 

studerende. Der kommes med et par bud og Lise gives bemyndigelse til at gå videre. 

 

Evaluering af regionskonferencen: 

Den skriftlige evaluering blev suppleret af bestyrelsen. God konference. 

Vi noterer os et par navne fra RK og fra årskonferencen for TR: Maria Steno (lokal lobbyisme) 

Jens Jonathan Steen (framing). 

 

Orientering fra ekstraordinære repræsentantskabsmøde 25/11: 

De deltagende orienterede fra mødet. 

 

Status på igangværende og kommende indsatser i Region Sjælland: 

Lise gav mundtlig orientering. Der udarbejdes et statusnotat til RB og til hjemmesiden. 

 

Emner til orientering, drøftelse og stillingtagen 

 

Regionsformand/ HB 

Spørgsmål til møde listen: Få opklarende spørgsmål 

Regnskabsstatus 3. kvartal: Taget til efterretning, vi får et overskud. Der er nye retningslinjer for 

overførsel. Der er nu mulighed for ubegrænset overførsel, dog må regionerne ikke have en formue 

større end 50% af deres tilskud. 

Fremover skal de centralt afledte tiltag i regionerne, i forbindelse med strategiplanarbejdet, 

finansieres centralt. 

Budget 2018: Godkendt 

Jubilæum 2018:  Der er lavet en jubilæums side: https://fysio.dk/om-os/100aar 

Valg, FM og RF:  Orientering om opstillingsfrister og kandidater. Kommer i fagblad og på 

hjemmesiden. 

 

Praktiserende: Marjanne orienterede fra årsmødet og nyt fra SU. Der skal udpeges nye politikere 

til SU. Ønske om at der bliver plads til temadrøftelser om ex. kvalitet og udvikling af 

praksissektoren.SU medlemmerne er Marjanne, Hans Andersen, Ellen Knudsen og Morten 

Kronborg (Ellen og Morten er nyvalgte på årsmødet) 

https://fysio.dk/om-os/100aar


TR, herunder TRR: TR orienterede om årskonferencen, hvad der sker på regions TR møderne og i 

TR rådet. 

Arbejdsmiljø: Arbejdsmiljørådet centralt skal genstartes for en periode. Vi ser frem til at der 

kommer fokus på arbejdsmiljøet på arbejdspladserne.  

Uddannelse, studerende. 

Der er besluttet ny praksis vedrørende intro af 1.semesterstuderende.Der sendes brev til de 

studerende og der er overvejelser om at producere en lille film. 

Der arbejdes på at regionsformændene kommer ud til de studerende senere i forløbet. 

Erfaringerne er, at de studerende ikke får så meget ud af vores besøg lige ved studiestart. Men 

samtidig er det vigtigt, at de ved vi er der og at de bliver medlemmer. Hvilke andre muligheder har 

vi? Har TR en rolle når de er i praktik? FLR? Lise snakker med Annegrete og det sættes på 

dagsordenen. 

Arrangementspuljen. 

Der har i årets løb været afholdt 10 arrangementer (netværksmøder, fyraftensmøder) 2 

arrangementer er udskudt til 2018.Der er i alt brugt ca. 45.000 til disse medlemsarrangementer. 

Bestyrelsen er rigtig glade for medlemmernes engagement. 

Der forelå aktuelt en forespørgsel om betaling for et fyraftensmøde om Kinaesthetics. 

Dette imødekom bestyrelsen. 

 

Opfølgning fra sidste møde:  Referat fra 23/8 godkendt. 

 

 

Evaluering af dagsorden. 

 

Evaluering af mødet. 

 

Dagsorden til næste møde. 

Næste møde 8/3: 

Status Folkemødet på Møn 

Status dialogmøde. 

De studerende hvor møder vi dem? 

 

Ordstyrer til næste møde. ?? 


