
Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 22.februar 2017. 
Tilstede: Lise Hansen, Lars Nielsen, Rosa Fuglsang, Malene Parbst Jespersen, Marjanne den 

Hollander, Line Reffelt Jørgensen, Lisbeth Schrøder, Mark Ebbesen. 

Fraværende: Lisbet Jensen. 

Ordstyrer: Mark 

Referent.  Lise 

Emner til politisk drøftelse: 

Stillingtagen til aktiviteter i Region Sjælland i forbindelsen med Danske Fysioterapeuters 100 års 

jubilæum: Der var til brug for drøftelsen udsendt notater vedrørende Danske Fysioterapeuters 100-

års jubilæum i 2018.I forhold til det, der tidligere var i støbeskeen og som regionsbestyrelserne var 

involveret i, hvad skulle indeholde, er der skaleret kraftigt ned på den medlemsrettede del. 

Der tænkes nu i en samtænkning af at fejre jubilæum og i at køre brandingindsats med vores nye 

grundfortælling og nyt slogan: ”Vi holder mennesker i bevægelse”. 

Der er nu budgetteret med 250.000 til 5 regioner plus Færøkredsen. 

Hvis der sker en forholdsfordeling efter medlemstal vil vores andel udgøre max 25.000. 

Bestyrelsen skulle, til videre brug for Lisbeth og Lise i HB regi og regionsformandsregi, komme 

med en holdnings tilkendegivelse til dette ændrede scenarie samt en foreløbig tilkendegivelse af, 

hvad vi ser af muligheder ud fra den udmeldte økonomi. 

Bestyrelsen tilkendegav følgende: 

 At det er meget ærgerligt at der skæres så voldsomt ned på de medlemsrettede aktiviteter 

 Det er vigtigt at der sker det samme i regionerne og at alle regioner har de samme 

betingelser. 

 Regionsbestyrelsen er ikke indstillet på at en jubilæums aktivitet skal overtrumfe eller 

erstatte de aktiviteter vi har budgetteret med: mini fagfestival i 2019, de arrangementer 

medlemmerne står for og andre medlemsrettede aktiviteter. De aktiviteter er VORES og 

medlemmernes, det vores medlemmer synes er rigtig vigtigt, det der gør, at de synes de får 

noget for deres kontingent og det der er medlemsinvolverende. 

 Vi kunne måske finde max.  25.000- 30.000 oveni i 17/2018, men det er med fare for at 

vores budget ikke holder. 

 Der er derfor behov for at der tilføres flere midler. 

 Vi vil desuden høre medlemmerne på GF, hvad der er stemning for. 

 Er der særlige områder bestyrelsen ønsker fokus på i beretningen og under debat om beretningen?  

Udarbejde udkast til konkrete spørgsmål, der kan kickstarte debat ved bordene: 

Bestyrelsen kom med følgende input: 

 Fokus på forskning, var ét af grundelementerne i vores Mini-fagfestival. 

Forskningssamarbejde mellem de forskellige sektorer –inddrage UC` erne. 

 High- light psykiatrien 

 Vores tanker om kommende indsatser 

 Gøre opmærksom på kommunal-og regionsrådsvalget-opfordre til at være aktive. 

 Omtale 100 års jubilæum- spørge medlemmerne hvordan de tænker en fejring 

 Medlemsinddragelse hvordan? Hvad har medlemmerne egentlig brug for? 

 Noget om medlemskab-fællesskab, gøre noget sammen 

 Hvordan kan vi støtte de nyuddannede- mentorordning, netværk 

Lise bruger input til sin mundtlige beretning.  

Arbejdsgruppen vedrørende GF (Lise, Rosa og Mark) bruger input til spørgsmål. Forelægges RB på 

mødet 6/4. 

 

Stillingtagen til vores engagement i forbindelse med kommunal-og regionalvalg 2017. 



Der er en proces i gang i Sundhedskartellet med at planlægge et valgmøde med kandidater til 

regionsrådet. Der er afsat 6/11 og 13/11 som mulige datoer. Der arbejdes med samme skabelon som 

da vi holdt valgmøde til Folketingsvalget(FT): der vil blive nedsat en arbejdsgruppe bestående af 

nogle af formændene samt medarbejdere fra DSR`s sekretariat. Vi tænker at der skal være nogle 

overordnede emner, der meldes ud til kandidaterne og som debatten primært vil tage udgangspunkt 

i. Dette for at alle faggrupperne får noget med. DSR vil gerne være tovholder og moderator på 

dagen. Det fungerede fint til FT. 

Ang. kommunerne er der en proces i gang med at regionsformændene kunne udvælge et antal 

kommuner, der får særlig opmærksomhed og RF vil tage på besøg hos de 2 største partiers 

spidskandidater. 

Dette gjorde vi ved sidste valg. Behandles endeligt på RF møde 30/3. 

Under alle omstændigheder kan vi vælge at gøre det her i regionen, 

Derudover holder alle øje med, hvor der er lokale valgmøder vi kan deltage i. Til dette har 

regionskontoret oprettet net abonnement på diverse lokale aviser. Lise holder øje. 

Vi vil opfordre vores medlemmer til at deltage og byde ind med spørgsmål til kandidaterne. 

Lise mener der ved sidste valg blev udarbejdet en slags guide i at gå til valgmøde, følger op på dette 

i regionsformandsregi. 

Vi vil således ikke selv arrangere valgmøder i kommunalt regi, men være aktive ved dem, der 

arrangeres. Desuden, både vedrørende kommunal-l og regionsrådsvalget, være aktive i de lokale 

medier. Dette kan være både med læserbreve eller ved at stille opklarende spørgsmål til 

kandidaternes indlæg. 

Ved lokale medier forstås både trykte aviser og disses hjemmesider. Desuden opmærksomhed på 

hvordan Facebook kan benyttes. 

Status arbejdet med strategiplan 2018. 

Der var udsendt materiale vedrørende Strategiplan 2018, status og proces. 

Regionsbestyrelsen har været inddraget undervejs. Lise og Lisbeth redegjorde for processen og 

udkommet af drøftelsen på HB konferencen i januar. Vi har her tilkendegivet at Strategiplanen skal 

være mere konkret og tydeligere i hvad indholdet er og hvorfor de enkelte indsatser er valgt 

Strategiplanen skal desuden have færre indsatser end tidligere planer og det er vigtigt, at der er en 

løbende inddragelse af foreningens politiske led, hovedbestyrelsen og regionsbestyrelserne. 

Lise og Lisbeth vil løbende bringe emner op for  at få inspiration fra RB samt høre medlemmerne, 

om vi er på rette omgangshøjde med, hvad der sker ude på arbejdspladserne, hvor det er muligt og 

relevant. 

HB beslutter endelig plan på mødet i marts. 

Emner til orientering, drøftelse og stillingtagen 

Regionsformand/ HB 

Nyt Fra HB: Lise og Lisbeth orienterede yderligere fra HB konference/HB møde i januar. 

Meget inspirerende oplæg af Bente Sorgenfrey FTF om status for samarbejdet mellem FTF/LO. 

Vi tænker at vi i den grad kan stå sammen om at løfte den teknologiske udvikling og holde fast i de 

goder og værdier, der er betegnende for den danske model. Det kan blive svært fremover, hvis vi 

står adskilt. 

Vedrørende brandingindsatsen: 2 regionsbestyrelsesmedlemmer var inviteret til at deltage i en 

workshop om hvordan indsatsen skal formidles. Desværre var det med så kort varsel, at det ikke var 

muligt at deltage 

Spørgsmål til møde listen: Opklarende spørgsmål 

Aktuelt RF: Lise orienterede om, at der er en proces i gang i forhold til OK 18 med at udvælge 

arbejdspladser i regionen, der skal have arbejdspladsbesøg af Lise og en konsulent: Kickstarte debat 

om OK- krav, hvad er vigtigst for medlemmerne? Det var en stor succes i 2015. 

Lise orienterede om status for diverse netværk, der er udløbere af vores strategiske indsatser: 



Hverdagsrehabilitering: 3.netværksmøde er under planlægning, afholdes i maj. 

Beskæftigelsesnetværk:2. netværksmøde er under planlægning, afholdes også i maj. 

Begge disse netværk planlægges i samarbejde med medlemmerne i netværket. 

Fysioterapeuter i lægepraksis: Lise har forespurgt dem der deltog i medlemsmøde november 2016 

om der er stemning for at mødes igen til sparring og erfaringsudveksling. 

Nyt tiltag med netværk om palliation er annonceret sammen med Jeanette Præstegaard fra UCSJ. 

Mødet afholdes 8/3. 

Alle netværksmøderne får praktisk hjælp fra Lise til annoncering og indkaldelse samt regionsmidler 

gives som støtte til let forplejning. Meningen er at de indholdsmæssigt skal drives af medlemmerne. 

Lise holdes desuden orienteret om netværk for udviklingsterapeuter i Østdanmark. Har deltaget i et 

af deres møder. 

Status Folkemødet: HB deltager. Derudover vil der blive udvalgt 15 debattører bredt fra 

medlemsskaren til deltagelse. Sekretariatet står som udgangspunkt for dette.  

Status GF: Arbejdsgruppen orienterede. Lars, Lisbeth, Rosa, Mark og Lisbet genopstiller. 

Der sendes detaljeret opgavefordeling ud. Lisbet Jensen er uafklaret. 

Årsregnskab 2016: Få opklarende spørgsmål. Taget til efterretning. 

Revideret budget 2018. Der fremlægges og godkendes endeligt budget 2018 tilrettet efter 

årsregnskabets resultat. 

Praktiserende: 

Marjanne og Lars (SU medlemmer) orienterede om praksisplan, det kommende arbejde med kontrol 

- statistikker, behandling af §2 aftale om GLA:D behandling ala Syddanmarks på sidste 

dialogmøde. 

Bestyrelsen havde en uddybende snak om § 2 aftaler. Det er vigtigt at vi politisk agiterer for at ex. 

nye behandlingsmetoder og forskningsresultater kan fordre, at der skal flyttes penge mellem 

sektorerne. Desuden er det vigtigt, at vi er oprigtigt åbne overfor nytænkning af mulighederne for, 

at åbne op for at andre medlemmer kan bidrage til disse ændrede forløb. 

Er det noget man kunne berøre i OK forhandlinger? 

Der arbejdes i SU regi med, hvordan vi bliver involveret i implementering af forløbsprogrammer. 

TR, herunder TRR: 

Der har ikke været TR regions møde siden sidst 

Malene og Line orienterede om det kommende møde, der har fokus på konflikthåndtering. 

På dette møde skal TR opfordres til opmærksomhed på det kommende regions- og kommunalvalg. 

Lederråd: 

Lisbeth orienterede om fællesmøde mellem Lederråd og UFLO (udvalg for lønmodtager 

overenskomst). 

Der skal være et fællesmøde mellem Lederråd, TR-råd og AMiR-rådet. 

Uddannelse: 

Status studerende i RB samt FLR i Region Sjælland. 

Der er valgt repræsentant for FLR på campus Næstved, Roskilde mangler. 

https://fysio.dk/omos/omorganisationen/fraktionerunderdanskefysioterapeuter/fysioterapeutstuderen

des-landsrad/bestyrelsen-i-flr. 

Vi afventer om der vælges en studerende ind i RB på GF. Ellers er det oplagt at vi får en observatør 

ind via FLR. 

FLR repræsentanten på Næstved deltog i nyligt afholdte 1. semesterintro. 

I uddannelsesudvalget er der fokus på kvalitet i praktikken. 

Lise er i dialog med de kliniske undervisere, der finder det relevant at de har en plads i udvalget. 

Sociale medier: 

Tilfredshed med vores Facebookside. 

Arrangementspuljen: 

https://fysio.dk/omos/omorganisationen/fraktionerunderdanskefysioterapeuter/fysioterapeutstuderendes-landsrad/bestyrelsen-i-flr
https://fysio.dk/omos/omorganisationen/fraktionerunderdanskefysioterapeuter/fysioterapeutstuderendes-landsrad/bestyrelsen-i-flr


Vi har nyt regnskabsår. Der er budgetteret med samlet 50.000 til arrangementer og 

netværksaktiviteter. Der forelå status på igangværende arrangementer 

 

Opfølgning fra sidste møde:   Referatet godkendt. 

 

Evt. 

Mark orienterede om at han havde reageret overfor Danske Fysioterapeuter på en annonce fra Body 

SDS. 

Der er taget handling centralt fra. Her regionalt mener vi ikke, at vi kan gøre yderligere. 

Det er omtalt på Facebook: 

https://www.facebook.com/fysioterapeuter/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf 

Lise orienterede om, at der skal sendes nye billeder af bestyrelsen til brug til beretningen 

 

Evaluering af dagsorden. Dejligt med en mindre dagsorden og dermed tid til mere debat. 

 

Evaluering af mødet. God styring af en ivrig flok. 

 

Dagsorden til næste møde. Næste møde er 6/4 

Der er afbud fra Rosa. 

 Beretning 

 Sidste ang. GF, herunder spørgsmål til debatten 

 Strategiplan, endelig 

 

Ordstyrer til næste møde. Marjanne. 

Lise 150317. 

https://www.facebook.com/fysioterapeuter/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf

