
Referat regionsbestyrelsesmøde Region Sjælland 21.02.2020 
 

Tid:   9.00-15.00 

    

Sted: Regionskontoret, Lindevej 2. 

Ordstyrer:   Jacob 

Referent:   Stine      

  

Indkøb:  Stine 

 
 

1. Evt. omprioritering af dagsorden 

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

 

2. Punkter til evt. 

 

3. Emner til politisk drøftelse 

 

1.  Evaluering af regionsbestyrelseskonference 

 Arbejdsmiljøtiltag i praksissektoren Se punktet ”Arbejdsmiljø”. 

o Temperaturmåling –lagkage: Afventer. Se punktet ”Arbejdsmiljø”. 

 

2. Opfølgning på fokusområderne 

 Gennemgang af nuværende fokusområder (bilag 1): Deadlines er 

gennemgået, og den opdaterede version kommer til at ligge på hjemmesiden. 

Har tilføjet en kolonne for udførte/kommende aktiviteter for de enkelte 

fokusområder, så vi kan følge udviklingen. 

 

3. Opfølgning på hverdagseksperimenterne  

 Fredagsbar: Der afholdes en ny fredagsbar i maj måned. Kasper og Malene 

er endnu en gang tovholdere på arrangementet. 

 Holbæk: Maria og Line foreslår, at de holder deres arrangement i forlængelse 

af OK21-fyraftensmødet d. 22. april. Forhåbentlig kan det trække lidt ekstra 

medlemmer til. De privatpraktiserende kan slutte sig til efter fyraftensmødet. 

Da det bliver et arrangement sidst på eftermiddagen/start aften, skal der 

tænkes en lettere forplejning ind i arrangementet. Dette bakker RB op om.  

 

4. Dialogmøde 2020 

 Skal vi afholde dialogmøde i år? Ja. 

 Dato: Det bliver d. 1. september fra. 16.30-19.30 i Ringsted Kongrescenter, 

hvis dette er ledigt. Stine kontakter kongrescentret. 

 Tema: Meningsfuldhed (Jesper Outzen?), Ændret arbejdsmarked, 

Arbejdsmiljø, Pseudoarbejde –travlt med at lave ingenting (Dennis 

Nørremark?). 

 Dirigent: Lone Belling? 



  

 Planlægningsgruppe: Jacob, Rosa og Stine 

 

5. Repræsentantskabet 2020 

 Forslag senest d. 1. september: RB går i tænkeboksen indtil næste møde i 

juni.  

 Dialog/medlemsmøde før Rep. Mulig dato: 28. oktober på Slagelse Bibliotek. 

 Valg til repræsentanter fra RB til Rep. Marjanne og Lisbeth vil gerne stille op. 

Line går i tænkeboksen. 

 

6. Status på politikerkontakt 

 Roskilde: Stine var til møde med Morten Gjerskov (formand for Sundhed – og 

Omsorgsudvalget), Jessie Kjærsgaard (chef for Sundhed – og Omsorg) og 

direktør Mette Heidemann. Mødet havde sit udspring i den besparelsessag, 

der har været i hjemmeplejen i Roskilde, hvor der er sparet 8 ud af 12 

terapeuter væk. Desværre blev Stine først involveret, da beslutningen var 

taget. Processen har ikke været særlig gennemsigtig, og måden man fik 

afsluttet sagen på, var heller ikke optimal. På mødet fik vi vendt sagen fra 

begge sider, og begge sider af bordet har taget læring med hjem.  

 Faxe (forår/sommer 2020) 

 Stevns (forår/sommer 2020) 

 Guldborgsund (sommer/start efterår 2020) 

 

 

4. Emner til orientering, drøftelse og stillingtagen 

 

1. Regionsformand/ HB 

a. Nyt Fra HB: Udgivelsen af praksisanalysen har selvfølgelig haft en del 

bevågenhed. HB fik den gennemgået på deres HB-konferencen i januar. Vil blive 

ét af de punkter, der kommer til at fylde på REP 2020.  

Arbejdsmarkedsfremskrivning og det fremtidige arbejdsmarked fylder også en 

del. Bliver formentlig ét af temaerne på næste RB-konference. 

MWB#2 –styrke professionen: Har lavet mapping over politiske og faglige 

momentums over 2 gange. Hvad kan vi rykke på nu? Og hvilke områder har brug 

for et længere træk? Fx er ulighed i sundhed det nye sorte politisk. Hvordan kan 

vi påvirke den dagsorden? 

OK21 begynder selvfølgelig også fylde nu. Der skal tages stilling til konfliktlån, 

krav mm over det næste halve år. 

Lønundersøgelsen i efteråret 2019: Størst spredning i løn på det private område. 

Lavest spredning på det offentlige område. Ved undersøgelsen fandt man 52 

medlemmer, der ikke fik den løn, som basiskontrakten ligger op til. Disse 

medlemmer vil blive kontaktet, hvis de ønsker det. Det er ikke alle, der ønsker at 

blive kontaktet. 

PKA –der kommer en ny og mere fleksibel pensionsordning. Mere følger. 

HB har sagt ja tak til at der indføres kritiske revisorer i foreningen. Det er 

medlemmer af foreningen, som kan byde ind på posten. En kritisk revisor kan 



  

stille spørgsmålstegn ved fx regionsformandens forbrug/regnskab. Lige nu er der 

ingen kontrol.  

Økonomi: Der arbejdes henimod, at foreningens økonomi skal være mere 

gennemsigtig. Fx webinar op til REP, hvor der laves en gennemgang af, hvordan 

de forskellige poster skal forstås/læses.  

b. Årshjul: Gennemgang af årshjulet. Enkelte tilføjelser ift. kommende 

arrangementer mm. Stine retter det til. 

c. Spørgsmål til mødelister (bilag 4 og 5): Der var et par spørgsmål til Arena 

Summit (Mandag Morgen og Altingets vidensdelingsdag for medlemmerne i alle 

deres netværk), SU-møder –se ”Praktiserende”, Blomstergården –se aktuelt fra 

Regionsformanden, Sundhedsøstrene = det gamle Sundhedskartel. 

d. Aktuelt fra Regionsformanden: Stine er startet i Mandag Morgens netværk for 

sundhedsinnovation. Har været afsted to gange: 1. gang omhandlede det 

sundhedsøkonomi og udfordringerne omkring sektorovergange og afregning. 2. 

gang omhandlede det kunstig intelligens og sundhedsdata. Fx hvordan man kan 

monitorer transplantationspatienter regionalt, samtidig med at det er lægerne på 

Rigshospitalet, der iværksætter/bestemmer opstart af relevant behandling.  

Absalon: Har mistet pladsen i ”baggrundsgruppen”, som gennemgår 

dagsordenen inden bestyrelsesmøderne. En konsekvens af overgangen til AC, 

da det var en FTF-plads, Stine sad på. 

Sundhedskartellet i Region Sjælland er omdøbt til Sundhedssøstrene. Vi har 

valgt at fortsætte med at arbejde fælles omkring de sundhedspolitisk 

dagsordener, valgmøder mm. Arbejder ikke længere sammen om 

overenskomstmæssige problemer. 

UFLO: 2 møder i december 2019 + januar 2020. Mødes igen til maj. 

Psykiatripolitisk dialogforum: Lokale lønforhandlinger (tager Lisbet Jensen), TR-

vilkår, frigørelsessagen i retspsykiatrien, brug af peers til peers i akutten og de 

særlig pladser på O-ringer var punkterne på dagsordenen.  

Arbejdsmiljørådet: Er ved at afslutte deres arbejde. Vil gerne ud på 3 ”kaffe-

besøg” på 3 forskellige arbejdspladser (privat, regionalt og kommunalt). 

Guldborgsund har sagt ja tak til besøg d. 4. marts. Det kniber lidt med at få de 

andre aftaler i hus. 

Arbejdspladsbesøg: Har været forbi Blomstergården i Slagelse. De har skulle 

opnormere, da det er blevet politiskbestemt, at de midlertidige pladser skal 

fordobles. Der har været nogle udfordringer med ansættelsesform 

(vagtplan/selvtilrettelægger), weekend/aftenarbejde, arbejdsopgaver mm. Stine 

har haft en ok dialog med virksomhedslederen og er i løbende kontakt 

terapeuterne på stedet og TR. 

Har desuden besøgt PROgrez på Slagelse, Næstved, Ringsted Sygehus til en 

snak om, hvordan vi kan bruge hinanden samt en kort præsentation af de 

projekter, de er i gang med. De fik en også en kort gennemgang af, hvad RF 

laver.  

KL’s Sundhedskonference: En god konference. Kvalitet i det nære 

sundhedsvæsen –starter indefra! Forebyggelse, tværsektorieller projekter, 

forskning (eller mangel på samme) i kommunerne, ledelseskommissionen og 

ledelse var nogle af de emner, der blev berørt på dagen. 



  

Sager: Stine orienterer om sagen i Roskilde og det kommende møde med 

udvalgsformand Morten Gjerskov. Der er også stadig fokus på manglende 

børneterapeuter i Kalundborg. 

Flytning: Kontoret flyttes d. 27. februar. Ny adresse er: 

Sct. Peders Kirkeplads 9, 2. kontor 4.25, 4700 Næstved  

e. Regnskabsstatus (bilag 6): Der har været mange posteringer i år pga. 

medlemsmøder med egenbetaling. Økonomien ser fin ud. Der bliver overført ca. 

121.000 kr. fra 2019 til 2020. 40.000 kr. øremærkes til den næste fagkongres.  

f. Foreløbigt budget (bilag 7) Budgettet ser ok. Vi burde ende ud med et mindre 

overskud igen i 2020. Der vil være et øget træk på administrationskontoen pga. 

flytning af kontoret. 

 

2. Praktiserende: Der kommer en kollektiv honorarnedsættelse på §62-området pga. 

overskridelse af økonomiloftet. Dog ikke helt så slem, som først antaget. 

Praksisplanen er sendt ud til høring i kommunerne. Der kommer nu kontrolstatistik 

på ridefysioterapeuterne. På sidste SU-møde med politikerne, nikkede alle 

politikerne ja til, at de gerne vil have en praksiskonsulent for fysioterapi i Region 

Sjælland. Nu er det op til regionen, om de ønsker at efterkomme politikernes 

ønsker. Så vi venter i spænding.  

3. TR, herunder TRR: På sidste møde var Karen Fischer-Nielsen og Darleen Kyrø fra 

sekretariatet på besøg for at snakke om den nye ferielov. Vi havde også besøg af 

Tina Lambretch, som gav en indføring i overgangen til AC, hvor vi er ved at finde 

os til rette. Har næste møde d. 26. februar, hvor Helge Sørensen fra sekretariatet 

kommer og snakker om OK21. 

Der er gang i del ting i regionen med besparelser mm.  

4. Lederråd: Ikke til stede. 

5. Arbejdsmiljø: Vi har stadig fokusset rettet mod praksissektoren, men har besluttet, 

at vi vil afvente med at sætte ”lagkage-eksperimentet” i søen, til vi har klarlagt, om 

der egentlig er et problem. Jacob har sendt RB en mail med links til Arbejdstilsynets 

hjemmeside, hvor der står hvordan man skal forholde sig som arbejdsgiver med 

mere eller mindre end 10 ansatte. Klinikkerne er ofte svære at ”optælle”, da det 

som oftest er en blanding af ejer(e), lejere og ansatte. Og hvad gælder så som 

ansatte i lovens forstand? Vi vil gerne sende en ”fakta/vidste du at-mail” rundt til de 

privatpraktiserende frem for en ”husk-nu-mail”. I mailen skal der desuden henvises 

til Arbejdstilsynets hjemmeside og telefonnummer samt at de giver gratis 

rådgivning. 

Stine har kontaktet Mark Ebbesen, som har haft fat i nogle af klinikkerne uden for 

overenskomsten. Tilbagemeldingen er, at arbejdsmiljø generelt ikke fylder ret 

meget på klinikkerne. 

På dialogmødet til efteråret vil vi gerne lave et mindre spørgeskema rettet mod de 

privatpraktiserende, hvor de skal svare på hvor mange de er på klinikken, har de en 

AMR, holder de årlig arbejdsmiljødrøftelse mm. Skemaet skal afleveres inden 

medlemmerne går hjem igen.  Evt. sendes det rundt til alle praktiserende i 

regionen.  



  

6. AC: Ikke så meget nyt. Vi er ved at finde os til rette i, at nu er vi en del af AC og 

ikke længere kun på vej. På regionalt plan er TR mm i fuld gang med at skabe 

kontakt til de andre AC-organisationer og flere steder dannes der nye ”klubber”.  

Stine introducerede sig selv til Lars Quistgaard, der er formand for AC, da der var 

”bobler og kransekage” i Roskilde.  

7. Uddannelse, studerende 

 Dimittendopringninger –hvornår: Stine får Tea til at sende listen med 

dimittender. Vi gør lige som sidste gang, hvor Stine finder to datoer. Det bliver 

d. 30. og 31. marts mellem 17-19. Der er 5-6 dimittender til hver. Hvis man 

skulle blive forhindret i at ringe rundt, skal Stine kontaktes, så de kan fordeles 

ud til de andre i RB. Der sendes mail ud ca. 10 dage før rundringningen. 

8. Sociale medier: Facebook kører fint. Instagram kører ikke. Stine har haft debat 

indlæg i Sjællandske omkring problemerne i Roskilde og de manglende børne-

terapeuter i Kalundborg. Sidst nævnte har også været bragt i TV-Kalundborg (lokal 

net-avis). 

9. Arrangementspuljen 

 Status: Der er afholdt et AC-overgangsarrangement i Roskilde i januar. Vi 

havde sagt ja til at støtte økonomisk til lidt bobler og kransekage. Ca. 15 

fysioterapeuter deltog. AC og ETF havde ca. det samme antal deltagere. 

Stine deltog også. 

Sundhedskoordinatorerne i Holbæk Kommune er vært ved et 

fyraftensarrangement omkring etnicitet d. 25. februar. Der kommer ca. 50 

deltagere. 

Der kommer muligvis en ansøgning fra en af forskerne på PROgrez og 

muligvis en fra Ringsted Kommune. 

Netværk for hverdagsrehabilitering afholder møde i april.  

Netværk for beskæftigelsen forsøger at få et arrangement op og stå i 

slutningen af foråret. 

 Økonomi (bilag 8): Når arrangementet i Holbæk er afholdt er der brugt ca. 1/3 

del af de afsatte midler.  

5. Opfølgning på sidste møde 

 Referat (bilag 9): Godkendt 

 Ipads/tablet: Der er udleveret tablets med cover til Maria, Line og Malene til 

brug i forbindelse med arbejdet i regionsbestyrelsen.  

 

6. Noget til hjemmesiden: Opdaterer adresse. Revideret udgave af fokusområderne. 

 

7. Evt. 

 

8. Evaluering af dagsorden 

 

9. Evaluering af mødet 

 

10. Dagsorden til næste møde   Fagkongres 2023 

 

11. Ordstyrer til næste møde: Maria 


