
Referat regionsbestyrelsesmøde Region Sjælland 101221 
 

Tid:   9.00-15.00  

           

Sted: Hotel Kirstine, Købmagergade 20, 4700 Næstved 

HUSK gyldigt Corona-pas 

 

Ordstyrer:  Kasper 

Referent:   Stine       

 
 

1. Velkommen. 

Lægge tidsplan for dagen. Frokost 12.00 

 

2. Evt. omprioritering af dagsorden 

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

 

3. Punkter til evt. 

 

4. Konstituering af bestyrelsen 
Mangler at konstituere en næstformand: Rosa blev genvalgt som næstformand. 

Konstitueringen indbefatter ikke, at man træder ind som konstitueret formand, hvis 

regionsformanden har forfald. Rollen som næstformand er af mere praktisk karakter, hvor 

næstformanden sørger for at skaffe nøglen til kontoret mm. 

 

5. Gennemgang og revision af årshjul 
Hængeparti fra sidste møde (bilag 1): Der er enkelte tilretninger ift. årstal og 
jubilæumsmødet i foråret 2022 skal tilføjes. 

 

 

6. Emner til politisk drøftelse 

• KV21 

• Hvordan gik det? Hvem skal vi holde øje med/i kontakt med? Kasper 

har gjort sig nogle gode erfaringer ved at kontakte nogle af de 

opstillede politikere i Slagelse Kommune. Han vil gerne bidrage mere 

aktivt ind i den politiske interessevaretagelse i regionen fremadrettet, 

da han synes, det er en spændende opgave. Han havde blandt 

andet en god dialog med Pernille Ivalo Frandsen, som er kommende 

formand for Ældreudvalget. Vi snakkede om muligheden for at 

invitere hende på besøg på Kaspers klinik ift. at give hende et indblik 

i praksissektoren og diskutere et muligt samarbejde mellem 

praksissektoren og kommunen. 

Derudover skal Stine i gang med at kortlægge, hvem der kommer til 

at sidde som formænd i de forskellige udvalg rundt omkring i 

kommunerne samt i regionen, så hun kan begynde at planlægge 



  

møder med dem. I forbindelse med valget lovede både Mikael Smed 

i Vordingborg Kommune (borgmester), Holger Schou i Lolland 

Kommune (borgmester) og Heino Knudsen (regionsrådsformand), at 

vi skulle mødes i det nye år.  

 

• Corona: Corona er desværre tilbage på dagsordenen. Der er pres på 

sygehusene, og TP løber stærkt. Regionsrådet har bevilliget 30 millioner 

ekstra til plejepersonalet på sygehusene. Desværre ser det ikke ud som 

om, at TP kommer med i puljen. Stine har kontakt til TR-netværket (både 

regionalt og kommunalt) ift. arbejdspres og andre arbejdsopgaver. Der er 

udkommet en ny Fælleserklæringer for kommunerne d.d. 

 

• Opfølgning på fokusområderne (max 45 min) 

• Gennemgang af nuværende fokusområder (bilag 2)  

• OBS på de to temaer, som der var på henholdsvis 

regionsbestyrelseskonferencen og dialogmødet. Hvordan får 

vi arbejdet det ind i vores fokusområder? Fokusområderne er 

tilrettet og gemt i ny version. 

 

• Opfølgning på regionsbestyrelseskonferencen 

• Opgaveudvikling: Hvordan kan vi som regionsbestyrelse præge 

udviklingen? Hvordan får vi fortalt, hvad det er, vi kan byde ind med? 

Vi har ”chancen” nu, hvor der er mangel på andre faggrupper. Vi 

begynder at opleve rekrutteringsproblemer på Sjælland, hvorfor vi 

har gode muligheder for at præge vores arbejdsopgaver i en positiv 

retning.  

• Medlemsmøde, hvor medlemmerne kan byde ind → opgavekatalog. 

Rundtur på sygehusene for at tale ”fysioterapeuter på 

skadestuerne/AKUT-funktionerne” op.  

Dialog med politikerne. Fx skal vi fortsætte dialogen med Heino 

Knudsen ift. forebyggelse i regionen. Vi skal fortsætte dialogen 

omkring rehabilitering i kommuner. Vi skal videregive de gode 

historier på beskæftigelsesområdet, skoleområdet, ældreområdet 

mm. Vi skal fortsætte med at have kontakt til de politikere, som vi har 

skabt kontakt til op til valget.   

• Medlemsmøde foråret 2022 - uddeling af 

jubilæumsnål/medlemsmøde om opgaveudvikling: Stine afventer 

svar fra Ringsted Kongrescenter ift. mulige datoer i slutningen af 

marts, i april og starten af maj. Karen Langvad fremsender en liste 

over, hvor mange jubilarer det drejer sig om i Region Sjælland. Vi 

ønsker, at det skal være et møde for alle medlemmer. Opbygning: 

Drøftelse af opgaveudvikling/udvikling af opgave katalog → 

lykønskning til jubilarerne → middag → oplægsholder/underholdning  

• Medlemsmøde efteråret 2022 – psykologisk tryghed: Skubbes til 

næste møde. 



  

 

• Seminar/Folkemødet på Bornholm 

• Hvor mange? Overnatning -hvem har nogle gode kontakter? Lisbeth, 

Marjanne og Malene vil gerne med til Bornholm. Kim, Tobias og 

Stine har mulighed for at tage med sammen med HB. Stine 

undersøger, om der stadig er plads på det pensionat, som RB fra 

Reg. Syd skal bo på. Muligvis er vi alt for sent ude, men RB har 

været meget længe om eller har slet ikke svaret på den tidligere 

udsendte mail. Vi ser, hvad der kan lade sige gøre. 

Flere tilkendegav, at de ønskede, at vi prioriterer vores seminar og et 

lokalt folkemøde i stedet for det på Bornholm. Vi aftalte, at hvis det 

kun er 3-4 personer, som skal til Bornholm, så burde der også være 

økonomi til et seminar senere på året.   

 

 

7. Emner til orientering, drøftelse og stillingtagen 

 

• Regionsformand/ HB 

a. Nyt Fra HB: HB er stadig ved at finde sine ben at stå på i den nye 

konstellation. Der har været flere drøftelser om habilitet/inhabilitet. 

Praksissektoren (principperne), opgaveudvikling og formandsvalg 

har fyldt og vil fylde en del på dagsordenen i den kommende tid. 

Der er nu 4 formandskandidater, hvor de alle 4 sidder i HB. Stine 

har desuden løftet et spørgsmål om diskretion/fortrolighed (både 

for nye og tidligere HB-medlemmer) i HB-rummet, da der pt. kører 

en sag, hvor denne er blevet udfordret.   

b. Spørgsmål til mødelister (bilag 3 og 4): Det har været et meget 

travlt efterår, som mødelisten også bærer præg af. Der blev spurgt 

ind til interviewet til grønbogen. DEFACTUM er i gang med at 

udarbejde en grønbog for uderehabilitering. Stine blev i forbindelse 

med sit arbejde i bestyrelsen i Rehabiliteringsforum Danmark 

spurgt til at deltage i et interview omkring brugen af uderummet i 

rehabilitering. Der blev også spurgt ind til Aktørkonferencen i 

Roskilde. En del af Roskilde Sygehus nedlægges, når Køge 

Sygehus står færdig. Roskilde Kommune vil gerne byde ind på 

lokalerne og havde derfor inviteret forskellige interessenter til at 

komme med deres bud på, hvad lokalerne kan bruges til. Sidste 

blev der spurgt til Mandag Morgen/Altingets netværk for 

Sundhedsinnovation. Stine har været med i netværket i par år 

efterhånden. Netværket er en blanding af medlemmer fra både det 

private og offentlige arbejdsmarked, som interesserer sig for 

sundhedsinnovation. Det kan være brugen af sundhedsdata, 

udveksling af sundhedsdata, udvikling af telemedicin, 

træningsteknologi mm. 

c. Aktuelt fra Regionsformanden: Efteråret har som sagt været travlt. 

Der har været mange konferencer og møder. Der er blevet brugt 



  

meget tid på politikerkontakt op til valget. Corona er begyndt at 

påvirke dagsordenen igen. Har haft en del medlemskontakt ift. 

praksissektoren. 

d. Budgetopfølgning Konto 105 (bilag 5): Økonomien er pæn. Der er 

et pænt overskud på kontoen på trods af, at vi brugte penge på en 

ekstra oplægsholder på den ekstraordinære GF. Vi vil bede om at 

få alt det overført, som vi kan få lov til. HUSK at få indberettet 

refusion og kørsel. 

• Praktiserende 

• Opstart af netværk for praktiserende uden tilknytning til OK: Stine har 

kontakt til en praktiserende i Vordingborg, som har interesse i at 

være med til at udbygge det (lille) netværk, som han selv har startet 

op. Stine hjælpe med annoncering mm, hvis de ønsker det. 

• Møde mellem formand og næstformand i PLO Sjælland og Marjanne 

og Stine. Mødet var initieret af PLO. Vi havde en rigtig fin dialog, og 

PLO blev mere opmærksomme på nogle af de problemstillinger, som 

de praktiserende fysioterapeuter står med. Nogle af 

problemstillingerne, kan vi gå sammen om at løfte det ind på 

politikernes og embedsværkets bord. Har aftalt, at vi vil mødes 

fremadrettet et par gange om året. 

• Der har været Su-møde i starten af december. Da praksisplanen var 

ude til høring, kom der et meget alvorligt høringssvar tilbage fra DH, 

hvor de blandt andet beskyldte de praktiserende for at snyde, lave 

dårlig behandling mm. Personen, der har skrevet høringssvaret, var 

inviteret med til SU-mødet. Det viste sig, at høringssvaret var skrevet 

ud fra nogle enkelte historier, som personen kendte til. Ikke ud fra 

den generelle oplevelse af praksissektoren, som er positiv. Det 

stillede SU sig selvfølgelig en smule undrende overfor, men 

opfordrede samtidig til, at hvis man oplevede, at der blev snydt eller 

lignende, at man så brugte de rette klageinstitutioner frem for at lade 

det indgå i et høringssvar.  

Regionen har opfordret til, at klinikejerne indhenter børneattester hos 

deres ansatte. Flere af politikerne var ret chokeret over, at det ikke 

allerede var kutyme. SU slutter selvfølgelig op om ønsket.    

• TR, herunder TRR: Der har været afholdt TR-årskonference, hvor 

fremtidens arbejdsmarked var temaet. Godt program med relevante 

oplægsholdere.  

Sidste TR-regionsmøde var ramt af en del afbud grundet Corona. Der var 

blandet andet en snak om opgaveglidning/udvikling, og så var der besøg 

af Thomas Milsted, som holdt et oplæg om trivsel. 

• Lederråd: Der har været afholdt lederkonference sammen med ETF. 

Lederkonferencen er for ledere i både det private og det offentlige. 

Programmet var stykket sammen, så der både var oplæg i plenum og i 

mindre sessioner, som var møntet på de to forskellige arbejdsområder. 

Godt program. 



  

• Arbejdsmiljø: OBS på arbejdsmiljøet på sygehusene under endnu en 

Corona-bølge. OBS på arbejdsmiljøet på de arbejdspladser, hvor der er en 

tendens til at opgaverne glider → tæt kontakt til TR/medlemmerne. 

• AC: AC er fået ny formand. Det er Lisbeth Lintz, overlæge på Holbæk 

Sygehus, som har overtaget posten fra Lars Quistgaard. 

• Uddannelse, studerende 

• Rundringning -anden arbejdsgang?: Ønsket er fortsat, at vi gør det 

hver for sig, da det giver en anden frihed, end hvis vi skal sidde 

sammen. Vi har heller ikke lokalerne til at kunne sidde uforstyrret 

”sammen”. Dem, der ikke ønsker at deltage i opringningerne får lov til 

at sidde over. Næste rundringning vil blive slutningen af marts/i løbet 

af april. 

Tobias orienterer om et kommende møde mellem ham, 

uddannelseslederen og 1 underviser, hvor de skal diskutere den 

studie/praktikevaluering, der på nuværende tidspunkt bliver lavet. 

Tobias mener ikke, at kvaliteten af evaluering ikke er ok. Tobias har 

samtidig et debatindlæg om det samme i det nyeste fagblad. Tobias 

er desuden blevet valgt ind i HB. Tillykke         

Kan der laves en mentorordning i studiejobs, så de studerende ikke 

ender med opgaver, som de ikke må varetage?  

• Sociale medier/Facebook 

1) Resultatet af KV21 og det kommende politiske arbejde 

2) Medlemsmøde til foråret → opgaveudvikling, jubilæumsnål og 

oplægsholder 

3) De praktiserende → operationalisering af principperne mm. 

• Arrangementspuljen 

• Nedsættelse af arrangementsgruppe: Rosa og Martin vil gerne være 

med. Stine spørger Malene, om hun også kunne tænke sig at 

deltage. Snak om honorering skubbes til næste møde, hvor 

bestyrelsen forhåbentlig er fuldtallig. 

• Status og økonomi (bilag 6): Der er brugt omkring 20000 kr. ud af de 

60000 kr., som var afsat. Der er brugt 0 kr. på netværk. 

• Nedsættelse af arbejdsgruppe til Fagkongres Sjælland? -skubbes til 

næste møde. 

8. Opfølgning på sidste møde 

• Referat (bilag 7): Godkendt 

 

9. Noget til hjemmesiden 

 

10. Evt. Simone fortalte lidt om ”undervisningsrelateret undervisning”, som kan være en åbning 

ind på skoleområdet. Det er noteret i fokusområderne.  

 

11. Evaluering af dagsorden 

 

12. Evaluering af mødet 



  

 

13. Dagsorden til næste møde: Honorering af Arrangementsgruppe, nedsættelse af 

arbejdsgruppe til Fagkongres Sjælland samt honorering af arbejdsgruppen.     

 

14. Ordstyrer til næste møde: Kim 


