
 Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland10.september 2018. 

 
Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Malene Parbst Jespersen, Marjanne den 

Hollander, Lisbeth Schrøder, Stine Bøgh Pedersen, Ann Boeng 

Fraværende: Rosa Fuglsang, Line Reffelt Jørgensen, Annegrete Larsen. 

Ordstyrer: Stine 

Referent.  Lise 

 

Emner til politisk drøftelse. 

Opfølgning og evaluering Folkemøde og seminar: 

Indsatser fremover vedr. lægepraksis:  

Økonomien: Vi havde en snak om hvilke incitamenter der er for lægerne til at indgå i et sådant 

arrangement. Har de en økonomiske gevinst? Er der udgifter for fysioterapeuten? Kan det betale 

sig, hvis det er en klinikejer? Der var forskellige synspunkter på dette. Vi har brug for at vide mere 

om økonomien. Lise undersøger hvad der er centralt på dette. 

Den politiske tilgang: Vi er enige om, at vi skal gå videre med indsatsen, fordi fysioterapeuter har 

kompetencer at byde ind med. Ikke alene fordi der er lægemangel. Det lange politiske perspektiv er 

at få direkte adgang til fysioterapeut uden lægehenvisning. Men arbejdet nu kunne være 

murbrækker og det gode eksempel, da der øjensynlig ikke er politisk vilje til direkte adgang lige nu. 

Hvem har udfordringerne: Det giver mening at vi og lægerne, i hvert tilfælde i visse områder, har 

fælles dagsorden. Lægerne mangler og vi kan dække ind på det muskuloskeletale område. 

Konklusion: Med øje for ovenstående betragtninger indleder vi en indsats i Lolland Kommune. 

Emnet sættes på dagsordenen 21/11. 

Praktiske fif og huske liste ang. Folkemødet Møn: 

Enighed om at vi vil deltage næste år igen og at det var godt at deltage. 

Sundhedskartellets arrangement var meget vellykket med god debat og deltagelse, gerne mere af 

det. 

Der var brainstorm på overvejelser og tanker om næste gang, indholdsmæssigt og praktisk. 

Der udarbejdes et notat med alle guldkornene til brug for næste år. 

Indsættes i årshjulet, så planlægningen er på. 

Generelt om Møn og seminar: 

Det var gode og brugbare oplæg fra Ann Sofie Orth. Godt sted at overnatte. 

Opmærksomhedspunkter kommer i notatet. 

Arbejde med det at engagere medlemmerne? 

 Vi starter med os selv. Hvorfor blev du fysioterapeut? Hvorfor er du aktiv i DFys? 

For at blive klogere på hvad der kan begejstre folk. 

 Er der fællesnævnere i nogle af vores historier? Måske vi kan bruge disse til noget i det fremtidige 

arbejde. 

Stikord fra brainstorm/runde: 

 Involvere medlemmerne tæt på deres dagligdag- nærhed- RF skal være synlig – være ude –

det er nogle gange ikke så avancerede tiltag-men vise vi er der. 

 Holde fast i dialogen, også den politiske på ex. vores dialogmøder, måske mere af det? 

 Vi skal spotte de folk, der gerne vil bidrage, gerne skubbe lidt til dem. 

 Acceptere at alle medlemmer ikke er interesserede på samme niveauer-plads til ad hoc 

involvering. Og også OK at der er medlemmer, der ikke er engagerede. 

 Vi er aktive fordi: Vi vil gerne påvirke, være medbestemmende, sætte retning. 



Konklusion: Vi regner med at der også centralt fra og på repræsentantskabsmødet kommer debat 

/tiltag om medlemsinvolvering/ inddragelse. Så vi kommer tilbage til emnet. 

”Minifagfestival”: 

Navn: Vi beslutter at ændre navnet til Fagkongres-Sjælland 

Status planlægning:  

DSF er med i planlægningen. Derudover Lisbeth Schrøder, Marjanne og den siddende formand (pt. 

Lise). Lise doodler til 1. planlægningsmøde, gerne inde 21/11, hvor emnet sættes på igen. 

Bestyrelsen kom med input til emner, overskrift og rammer. 

Input drejebog og overvejelser fra sidste gang samles til planlægningsgruppen. 

 RF- Valg:  

Praktisk orientering og status p.t. Sekretariatet har ansvaret for processen og har fået adgang til 

Facebook. RB/RF har ingen opgaver/ansvar. 

Status politikerkontakter: 

Lise har holdt møde med udvalgsformænd fra Slagelse og Lolland Kommuner. Der var gode 

diskussioner og emner der kan følges op på. Mødes med Heino Knudsen 5/10. 

Der skal aftales møde med Næstved Kommune snarest. 

Rep. og formødet: Mødet afholdes 22/10.Alle deltager til at give repræsentanterne inspiration. 

Optakt til RB konferencen: Kort briefing om program og tanker fra Lisbeth Schrøder, der sidder i 

planlægningsgruppen. Transport aftales. 

Orientering, debat og input til udspil om fysioterapeuter på sygehusene: Lisbet Jensen orienterede 

om oplægges og RB kom med input, der er meldt ind til sekretariatet. 

Generelt tilkendegiver bestyrelsen at være meget tilfreds med, at der nu kommer fokus centralt fra 

på sygehusene. 

 

Emner til orientering, drøftelse og stillingtagen 

 

Regionsformand/ HB 

Spørgsmål til møde listen: Få spørgsmål, ellers taget til efterretning.  

Budgetopfølgning 2. kvartal: Taget til efterretning 

Status dialogmødet: Orientering om tilmeldte, program og praktisk. Vi beslutter ikke at bestille 

navneskilte, der bestilles fotograf. Lise udarbejder drejebog for dagen. 

Møder frem til GF: Aftales i foråret. 

Hvor afholdes vores møder fremover: Orientering. Kan ændre sig med ny RF og RB i foråret. 

Praktiserende: Marjanne orienterede om det indgåede OK –forlig. Der afholdes orienterende 

møder, øst/ vest. Årsmøde for de praktiserende i regionen afholdes 26/11. 

TR, herunder TRR: PKA var på besøg på sidste møde, hvilket havde været givtigt. Der er 

årskonference for TR 27-28/11. Lisbet Jensen deltager i repræsentantskabsmødet som TRR`s 

repræsentant. 

Lederråd: Der er nye ansigter i Lederrådet. Therese Gjerde , Slagelse Kommune er kommet ind. 

Der holdes lederkonference sammen med EtF til foråret. 

Arbejdsmiljø: Intet at bemærke 

FTF: Lise og Lisbeth Schrøder orienterede fra fælles FTF/ LO temadag, hvor de visioner, der blev 

vedtaget på den stiftende kongres blev bearbejdet mere i dybden. Vi ser frem til noget færdigt 

materiale, når det er endelig vedtaget i den nye organisations FU og HB. 

Uddannelse, studerende: Der er udpeget en klinisk underviser til en plads i uddannelsesudvalget. 

Der arbejdes på at finde fællesflader til evt. fælles udvalgsmøde mellem fys, ergo og sundhed og 

ernæring, der er i samme center. 



Den nye regionsformand bliver automatisk medlem af uddannelsesudvalget, da det er en udpegning 

vi i RB har foretaget. Lise håber vedkommende vil tage formandsposten. 

Sociale medier: Det kører fint. Vi skal huske at alle har adgangskoden til at lægge billeder på 

Instagram. 

Arrangementspuljen. 

Status og økonomi var udsendt. Der er ubrugte midler. 

Vi beslutter at medlemsmøde 25/9 om fysioterapi, mental sundhed og mobilitet gentages til foråret, 

da der har været helt overvældende interesse. Lisbet Jensen undersøger mulighed for lokale på 

Næstved Sygehus. Lise og Lisbet aftaler det praktiske. 

Det aftales at Marjanne repræsenterer RB på mødet 25/9 og siger lidt om vores aktiviteter. 

Opfølgning på sidste møde: Referat fra 290518 er på hjemmesiden. 

 

Evaluering af dagsorden. Intet noteret 

 

Evaluering af mødet. Intet noteret 

 

Dagsorden til næste møde. Næste møde afholdes 21/11. 

 

Ordstyrer til næste møde. Afventer 

 

Lise 240918. 


