
Referat regionsbestyrelsesmøde Region Sjælland 041021 
 

Tid:   9.00-15.00  

           

Sted: Hotel Kirstine, Købmagergade 20, 4700 Næstved 

 

Ordstyrer:  Simone 

Referent:   Stine       

 

1. Velkommen. 

Præsentationsrunde: Velkommen til både nye og gamle medlemmer samt suppleanterne. 

Tilstede: Stine Bøgh Pedersen, Marjanne den Hollander, Kim Schousboe, Martin Gjøl 

Sveistrup, Simone Neerup Andersen, Lasse Henriksen, Jacob Nordholt Hansen, Tobias 

Imfeld og Malene Parbst Jespersen. Gæst: Liselotte Müller fra sekretariatet 

Fraværende: Lisbeth Schrøder, Line Reffelt Jørgensen, Kasper Hejlesen og Rosa 

Fuglsang.  

 

2. Evt. omprioritering af dagsorden 

Herunder stillingtagen til under hvilken form, de enkelte punkter, skal behandles: Der er 

behov for et ekstra punkt, hvor vi kan snakke om et arrangement til foråret, hvor der skal 

uddeles jubilæumsnåle. 

 

3. Punkter til evt. 

 

4. Konstituering af bestyrelsen: (bilag 1) 
AC: Stine/Kim 

Arrangementspuljen: Stine 

TR: Line, Malene 

Arbejdsmiljø: Stine (politisk), Lisbeth Schrøder (leder), Martin og Simone 

(medarbejdersiden) 

Praktiserende: Marjanne og Kasper 

Uddannelse /forskning: Stine, Kasper, Lisbeth Schrøder og Tobias  

Hjemmesiden/webkontakt: Stine 

Facebook: Stine (primær) 

Næstformandsfunktionen: uafklaret frem til næste møde 

5. Gennemgang og revision af forretningsordenen/ retningslinjer/ regler/målsætninger 
 Er der erfaringer der giver anledning til korrektioner. Er nogle overflødige? 

• Forretningsorden (bilag 2): Tilrettet og godkendt. Lægges på hjemmesiden. 

• Målsætning for faglig udvikling (bilag 3): Tilrettet og godkendt.  

• Målsætning for regionsbestyrelsens arbejde (bilag 4): Tilrettet og godkendt. Lægges 
på hjemmesiden. 

• Retningslinjer gaver, forplejning osv. (bilag 5): Tilrettet og godkendt. 

• Retningslinjer for arrangementspuljen (bilag 6): Tilrettet og godkendt.  

• Retningslinjer for arbejdsgrupper (bilag 7): Tilrettet og godkendt. 

• Honorering af konkrete arbejdsopgaver (bilag 8): Tilrettet og godkendt. 



  

• Retningslinjer for kørsel, Region Sjælland (bilag 9): Tilrettet og godkendt. 
 

 

6. Emner til politisk drøftelse 

 

 

• Evaluering af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde 

• Hvilke konsekvenser har beslutningerne for os? Fx ansættelse af 

netværkskonsulent. Det var et meget specielt møde. Tidsplanen var 

meget presset, og det virkede som et møde med to fløje, der 

”bekæmpede” hinanden (politik vs. faglighed). Det blev bemærket, at 

der var mange, der valgte at stemme blankt ved flere af punkterne. 

Det skal der strammes op på. Når man sidder som repræsentant, er 

det også mening, at man skal tage et valg.  

Vi tog en kort snak om, hvilke arbejdsopgaver netværkskonsulenten 

kan have. Der er et ønske om at bringe det op på et medlemsmøde, 

da vi egentlig ikke ved, hvad medlemmerne ude i regionen ønsker. 

Skal det være faglige netværk, sociale netværk, ”klynge netværk” (fx 

TR, praktiserende med/uden tilknytning til OK), faglige el. sociale 

arrangementer, netværk for segmenterede medlemsgrupper (ledige, 

pensionister mm), netværk på tværs af sektorer, kommuner eller lign. 

Mulighederne er mange. Måske kan man også her tage en snak om, 

hvad man kan have af forventninger til foreningen. 

Vi snakkede også om principperne for praksissektoren, og hvordan 

det kan have indflydelse på vores arbejde i bestyrelsen. Ærgerligt, at 

diskussionen blev så kort på mødet. En oplevelse af en alt for 

presset dagsorden. 

Vi er ærgerlige over, at der ikke blev stemt for, at der skal være en 

eller flere næstformænd i foreningen. I vores optik var det en oplagt 

chance for at blive mere synlige -både over for medlemmerne og 

omverdenen. 

Vi er glade for at vores forslag om en mere proaktiv medie- og 

brandingstrategi blev vedtaget.  

 

• Opfølgning på fokusområderne (max 45 min) 

• Gennemgang af nuværende fokusområder (bilag 10) -er der noget, 

der skal tilføjes/slettes? Fokusområderne er gennemgået og tilrettet. 

Stine sletter en del af de gamle aktiviteter, som den tidligere 

regionsbestyrelse har haft. Aktiviteterne kan altid genfindes i tidligere 

udgaver af fokusområderne. Lægges på hjemmesiden sammen med 

referatet.  

 

• Status på politikerkontakt 

• KV21  

• Status på politikerkontakt: Regionsformændene er pt. i gang 

med ledelsesudvikling. Stine har valgt, at hendes 



  

fokusområde skal være den personlige kontakt med 

politikere. Hun har udvalgt et antal politikere -både 

kommunale og regionale- som hun vil kontakte herop til 

valget. Politikerne bliver kontakt pr. mail med overskriften ”Må 

jeg ringe til dig?” Mailen indeholder en kort beskrivelse af, 

hvad det er for et emne, at Stine ønsker at snakke med den 

enkelte politiker om. Det kan være vederlagsfri fysioterapi i 

Sorø Kommune, fysioterapeuter i lægehuse/sundhedshuse i 

Vordingborg Kommune, Det Nære Sundhedsvæsen i 

regionen, ældreområdet i Roskilde Kommune osv. 

Erfaringerne er indtil videre gode, og Stine fortsætter med 

arbejdet frem mod valget.  

• Skal vi deltage i valgmøder og hvor? RB opfordres til at tage 

kontakt til de politikere de møder på deres vej i den 

kommende. Eller deltager i valgmøder, hvis der er nogle i 

nærområdet. Fortæl politikerne, hvorfor det er, du er blevet 

fysioterapeut, og hvad der betyder noget, for at du kan levere 

som fysioterapeut, og hvilken betydning det har for borgerne.  

 

• Seminar/Folkemødet på Bornholm 

• Skal vi det og hvornår? RB i Region Syddanmark har besluttet at 

tage af sted på næste års Folkemøde på Bornholm. Vi tog en dialog 

om, hvad formålet skulle være med at tage sted. Networking. 

Synlighed. En del af den ”politiske uddannelse”. Happenings. Der er 

umiddelbart stemning for at deltage. Stine tager kontakt til Brian i 

Syddanmark for at høre nærmere om overnatning, pris mm.  

 

7. Emner til orientering, drøftelse og stillingtagen 

 

• Regionsformand/ HB 

a. Nyt Fra HB: Perioden op til det ekstraordinære REP var præget af 

gennemgang af forslag og forberedelse af REP. 

Opgaveglidning/ændret opgavevaretagelse har også fyldt en del. 

D. 29. september mødtes den nye hovedbestyrelse for første gang, 

hvor den konstituerede sig. Brian Errebo-Jensen (regionsformand i 

Syddanmark) blev valgt til næstformand. Han indtræder derfor som 

konstitueret formand, når Tina Lambrecth stopper d. 30. november 

og frem til 31. marts 2022. Stine er fortsat udpeget til UFLO og 

Rehabiliteringsforum Danmark samt Solidaritetsfonden. På første 

møde var der også en snak omkring habilitet/inhabilitet i 

hovedbestyrelsen, da konstruktionen pt. er sådan, at der er 

personer i hovedbestyrelsen, som varetager forskellige roller i 

foreningen, hvor deres habilitet kan blive udfordret. Der er indsat et 

ekstra stykke i forretningsordenen, som forhåbentlig kan medvirke 

til, at hovedbestyrelsens medlemmer ikke ender i en 

inhabilitetssag. De nye medlemmer er pt. i gang med 



  

”hovedbestyrelsesuddannelse”, og på 

hovedbestyrelseskonferencen til november, skal der arbejdes med 

ledelse af frivillige/organisationsledelse.  

b. Spørgsmål til mødelister (bilag 11 + 12): Der var enkelte 

opklaringsspørgsmål til listerne. Fx hvad FFF-møder i Køge står for 

(Fælles Fagligt Forum). Det er et møde mellem FTR eller 

organisationsrepræsentanter for de forskellige faggrupper (DSR, 

BUBL, ETF, SL, FOA osv.). Dagsordenen kan omhandle 

forhandling af MED-aftale, TR-vilkår, lønforhandlinger mm. 

Listen frem til dagens møde, mangler en tilretning ift. 

politikerkontakt.      

c. Aktuelt fra Regionsformanden: KV21 fylder pt. en del på 

dagsordenen ift. politikerkontakt. Der er også budgetforhandlinger i 

gang på det offentlige område, hvor der har været brug for at 

hjælpe med høringssvar i flere kommuner. REP tog en del tid efter 

sommerferien. HB og Tine L.’s afgang kommer også til at fylde en 

del i den næste tid ift. at komme godt fra start med den nye HB. 

Stine har også været ude på et par arbejdspladsbesøg og har 

endnu et i kalenderen i næste uge. Der har været og er også i den 

kommende tid en del udvalgsmøder, følgegruppemøder mm i 

kalenderen. Har sendt nyhedsbrev ud d. 30. september.     

d. Budgetopfølgning (bilag 13): Der er stadig en del penge på 

kontoen. Budgettet er taget til efterretning. Husk at få søgt refusion 

snarest muligt efter afholdelse af mødet. 

• Praktiserende 

• Faktaark -er klar, hvordan vil vi bruge det (bilag 14): Alle 

tilstedeværende har fået et udleveret et eksemplar. Pjecen har været 

nævnt i Corpus og den findes også på fysio.dk 

(https://www.fysio.dk/radgivning-regler/arbejdsmiljo/klinikejer--

inspiration-til-arbejdsmiljoet).  

Blev delt ud på SU-årskonferencen, og når der er årsmøde for de 

praktiserende i november, vil deltagerne også få udleveret en pjece. 

• Der har ikke været SU-møde siden i sommers. Nyt møde til 

december. Opmærksomhedspunkt omkring udviklingskonsulenten. 

SU besluttede, at der skulle ansættes en praksiskonsulent, men da 

personen blev ansat, var det blevet til en udviklingskonsulent. 

Personen har pt. ikke nogen relation til praksiskonsulenterne i de 

andre regioner. Hvorfor? Der har været kravsindsamling til den 

kommende overenskomstforhandling. Kun 20% har besvaret 

spørgeskemaet!  

• TR, herunder TRR: Den nye ferielov var på som tema til sidste TR-

regionsmøde. Karen Fischer-Nielsen og Darlene Kyrø fra sekretariatet 

deltog. Diskussion om ændret opgavevaretagelse og opgaveglidning. 

Hvad oplever vi? Dilemmasnak om de ”skrøbelige” studerende, som får 

støtte på studiet, men ingen hjælp får, når de er i praktik. 

• Lederråd: Ikke tilstede. Der er lederkonference d. 23. november. 

https://www.fysio.dk/radgivning-regler/arbejdsmiljo/klinikejer--inspiration-til-arbejdsmiljoet
https://www.fysio.dk/radgivning-regler/arbejdsmiljo/klinikejer--inspiration-til-arbejdsmiljoet


  

• Arbejdsmiljø: Vi har fortsat fokus på arbejdsmiljøet generelt, og det går 

ofte igen i vores diskussioner.  

• AC: I AC kan man højest sidde som formand i 6 år, så den nuværende 

formand Lars Quistgaard kan ikke fortsætte, når hans periode udløber d. 

31.december 2021.  

• Uddannelse, studerende 

• Rundringning -hvornår? Er blevet afholdt i uge 39/40. Vi får stadig fat 

i omkring 2/3 af dimittenderne. De fleste er i arbejde, og synes der er 

blevet taget godt imod dem. De fleste er stadig ikke ret bevidste om 

det fagpolitiske arbejde, der bliver lavet regionalt, eller hvad vi 

tilbyder af arrangementer mm.  

• Observatøren for de studerende har en oplevelse af, at 

studieevalueringen ikke giver et retvisende billede af uddannelsen. 

Har oplevet, at klasserne har skulle gennemgå evalueringerne med 

de enkelte undervisere -også dem, de har givet en dårlig evaluering. 

Føler ikke, at der bliver lyttet til de studerende. Stor udskiftning af 

underviserne i visse fag (Roskilde). Muligt at snyde i hvert fald til én 

eksamen. De studerende føler ikke, de har lært det, de skulle. 

Aftagerfeltet giver også udtryk for, at der er sket en ændring. De 

nyuddannede og de studerende har fx svært ved tæt kontakt til 

patienterne. Er meget i deres hoveder.    

• Sociale medier/Facebook 

1) Arrangementer: Udarbejdning af årshjul, opfordring til at få 

medlemmerne til at søge arrangementspuljen. 

2) Studerende -synes de studerende, at de får de rigtige redskaber med 

fra studiet til at klare sig på arbejdsmarkedet? Hvad siger aftagerfeltet?  

3) Politikerkontakt - KV21  

• Arrangementspuljen 

• Status og økonomi (bilag 15): Der er stadig plads til flere 

arrangementer ift. den afsatte økonomi. Der er flere muligheder på 

listen, og vi vil se, om vi kan nå ét arrangement mere end det ene, 

der er planlagt til d. 28. oktober. På næste møde vil vi kigge på 

muligheden for at lave et årshjul for arrangementer og evt. nedsætte 

en arrangementsgruppe. 

8. Opfølgning på sidste møde 

• Referat (bilag 16): Godkendt uden bemærkninger 

 

9. Noget til hjemmesiden 

 

10. Evt. 

 

11. Evaluering af dagsorden 

 

12. Evaluering af mødet 

 



  

13. Dagsorden til næste møde:  

• Gennemgang og tilretning af RB’s årshjul. 

• Vælge næstformand. 

• Udarbejde årshjul for arrangementer -evt. nedsættelse af 

arrangementsgruppe. 

• Arrangement til foråret for uddeling af jubilæumsnål. 

• Temadrøftelse af ”ændret opgavevaretagelse”.    

• Rundringning til dimittender. Skal vi ændre arbejdsform? 

• Arbejdsgruppe til Fagkongres Sjælland. 

 

14. Ordstyrer til næste møde: Marjanne 


