
Referat regionsbestyrelsesmøde Region Sjælland 250222 
 

Tid:   9.00-15.00  

           

Sted: Sct. Peders Kirkeplads 9, 2. kontor 425, 4700 Næstved (smøgen ved B-Spis) 

 

Ordstyrer:  Kim 

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. Emner til politisk drøftelse 

• Corona 

• Kort overblik over brug af fælleserklæring, vinterpakke mm.: Stine 

har ikke kendskab til, at Fælleserklæringen på det kommunale 

område har været i brug (i særligt stort omfang) i Region Sjælland i 

denne omgang. Ang. Vinterpakken orienterede Lisbeth om, at den 

selvfølgelig er kommet mange fysioterapeuter på sygehusene til 

gode, men dem der ikke har fået del i den, har følt sig forbigået, og 

det har skabt frustrationer på arbejdspladserne. Der er stadig både 

en del indlagte med Corona, men også en del sygemeldte 

personaler.  

 

• Formandsvalg og regionsformandsvalg 

• Hvordan har valgkampen været? Hvilke forventninger har vi til den 

nye formand? Vi forventer, at den nye formand kan skabe 

sammenhængskraft mellem det decentrale og det centrale. 

Valgkampen har været uskøn, og i den seneste tid har det ikke 

handlet ret meget om, hvad kandidaterne står for, men mere om den 

interne ”konflikt” i foreningen. 

• Regionalt set up i forbindelse med regionsformandsvalg: Der er to 

kandidater. Stine Bøgh Pedersen (genopstiller) og Kim Schousboe. 

Der er valgmøde i Ringsted d. 10. marts fra 17-19. Det er ikke muligt 

at deltage virtuelt. Det har været forelagt i HB, om man kunne gå 

med samme virtuelle model som til formandsvalget. Det blev dog 

besluttet at gå med den oprindelige plan med fysiske møder. 

Valghandlingen finder sted mellem d. 21. og 30. marts.  



  

 

• Psykiatriplanen -de faglige anbefalinger (pixi-udgaven) 

• Hvor kan vi byde ind regionalt (bilag 1)? Ud af de mange 

anbefalinger er blandt andet børne-ungeområdet højt prioriteret. Vi 

mangler overblik over, hvor mange/om der er ansat fysioterapeuter i 

fx Børne- ungepsykiatrien i Region Sjælland. Det undersøger Stine. 

Derudover vil det være oplagt at få sat et netværk for fysioterapeuter 

i psykiatrien på dagsordenen igen. Det kan være en opgave for den 

kommende netværkskonsulent. Ved vi, hvor mange GOP’er, der 

bliver lavet i psykiatrien i Region Sjælland? Stor forskel på de 

kommunale tilbud. Brobyggerstillingen på Slagelse er et godt 

eksempel på, hvordan man kan koble somatik og psykiatri.  

Hvad findes der af virtuelle løsning, apps mm, som kan være 

relevante for fysioterapeuter/de psykiatriske patienter? Stine har 

desuden forespurgt DSR, om ikke Psykiatripolitisk dialogforum snart 

skal mødes igen.   

 

• Must Win Battles 

• Kort gennemgang af de 3 MWB (Bilag 2) 

• Hvordan fortsætter vi arbejdet med dem? Vi gennemgik kort de 3 

MWB. Vi bruger dem en del i vores fokusområder, og I vores kontakt 

til medlemmerne/arrangementer. Fremadrettet vil vi koble de enkelte 

aktiviteter på fokusområder op på de 3 MWB. 

 

• Ansættelse af netværkskonsulenter 

• Hvilke krav/forventninger har vi til personen, der skal dække 

Sjælland? 

https://candidate.hr-

manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=2026&ProjectId=143605&Dep

artmentId=18961&MediaId=5&SkipAdvertisement=False 

Hvad er visionen for netværkskonsulenterne? Medlemmerne tættere 

på foreningen og hinanden? Fastholdelse og rekruttering af 

medlemmer? Flere medlemmer til de faglige selskaber? 

Personen skal være god til at eksekvere idéer og tiltag. Kendskab til 

fysioterapeuter vil være en styrke. Det vil være dejligt, hvis personen 

har et godt netværk at trække på. Personen skal kunne understøtte 

andre i at lykkes.  

  

• Opfølgning på fokusområderne (max 45 min) 

• Gennemgang af nuværende fokusområder (bilag 3): 

Fokusområderne er rettet til. Enkelte områder er slette eller lagt 

sammen med andre relevante områder. 

 

 

 

https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=2026&ProjectId=143605&DepartmentId=18961&MediaId=5&SkipAdvertisement=False
https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=2026&ProjectId=143605&DepartmentId=18961&MediaId=5&SkipAdvertisement=False
https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=2026&ProjectId=143605&DepartmentId=18961&MediaId=5&SkipAdvertisement=False


  

• Medlemsmøder i 2022 (d. 25. april og 26. oktober) 

• Jubilæumsarrangement d. 25. april i Ringsted Kongrescenter: Der er 

ca. 315 personer på listen. En forhåndstilkendegivelse i Hovedstaden 

har vist, at ca. 1/4 af deres medlemmer ønskede at deltage i deres 

arrangement. Vi har anslået at ca. 1/3 af vores medlemmer vil 

deltage. Der er plads til 130 i salen i Ringsted Kongrescenter. 

Konceptet bliver: bobler og kransekage, uddeling af nåle, middag og 

underholdning.  

• Medlemsmøde d. 26. oktober 2022 i Ringsted Kongrescenter 

• Opgaveudvikling som tema? Det er stadig et relevant emne. 

• Hvad ønsker vi at få ud af dialogen med medlemmerne? 

Katalog? Det er fint at få dannet sig et overblik over, hvor vi 

oplever/kan opleve opgaveudvikling/opgaveglidning. 

Kataloget fra Reg. H. er meget omfangsrigt. Der er både 

beskrevet allerede eksisterende og mulige arbejdsområder. 

Vi skal ikke nødvendigvis lave tilsvarende i Reg Sj. Måske det 

kan skrives sammen med kataloget fra Hovedstaden? 

• Hvordan skal dialogen være? Drøftelser ved bordene.   

• Inspiration fra Region H (bilag 4)? 

• Hvem skal stå facilitere/forberede drøftelsen?  RB faciliterer 

dialogen/sætte arbejdet med grupperne i gang. Lisbeth, Stine 

og Simone udformer spørgsmål.  

•  psykologisk tryghed/Dorte Birkmose: Når vi har spørgsmål 

mm klar, tager Stine kontakt til Dorte omkring hendes oplæg. 

Psykologisk tryghed kan sagtens kobles op på 

opgaveglidning/udvikling. 

 

 

 

• Seminar/Folkemødet på Bornholm 

• Folkemødet på Bornholm: Malene, Marjanne og Lisbeth vil gerne 

med. Stine og Kim deltager via HB. (bilag 5). Stine har lejet en 

ferielejlighed 8 km uden for Allinge. Regionsbestyrelsen fra 

Syddanmark skal bo samme sted. Det vedlagte budget er uden 

frokost og lønrefusion. Frokost betales selv. Lønrefusionen kan 

inkluderes i de midler, der er sat af til refusion i regionens samlede 

budget. 

• Seminar på Møn eller Sorø? Er der dukket andre muligheder op? Der 

er flertal for at gøre lige som sidst, hvor vi afholdt seminar på 

Comwell i Sorø. Sidst brugte vi seminaret til at gennemgå forslagene 

til Repræsentantskabsmødet. Der er Repræsentantskabsmøde igen 

til efteråret, så der er et ønske fra regionsbestyrelsen om at gentage 

konceptet. Stine sørger for booking af lokaler/overnatning.  

 

 



  

5. Emner til orientering, drøftelse og stillingtagen 

 

• Regionsformand/ HB 

a. Nyt Fra HB: Privatpraksis har fyldt en del på det sidste. Både ift. de 

igangværende overenskomstforhandlinger og den nyeste 

lønundersøgelse. Vi har snakket om diskretionspligt i HB-rummet   

-også når man trådt ud – og der vil blive lavet en skærpelse af 

forretningsordenen. MWB -der arbejdes hver dag med at realisere 

strategien og de 3 MWB. Derudover har vi snakket valg: Genåbne 

Danske Fysioterapeuters FB-side. Kandidaterne har takket nej. 

Pauseringen af siden skal diskuteres senere på året. Sammenfald 

af Fagkongres og valgmøderne i regionerne. Blev rettet til. 

Derudover har der været gennemgang og tilretning af budget.    

Der har været et fællesmøde mellem HB og DSF, hvor vi forsøgte 

at samle trådene ift. hvilke retning/tema vi i fællesskab skal arbejde 

videre med. Ældre er ét af de områder, hvor der er brug for en 

fælles indsats. 

b. Spørgsmål til mødelister (bilag 6 og 7): Spørgsmål til det 

kommende besøg hos Cervello (det gamle BOMI i Roskilde). Stine 

blev efter paneldebatten på Verdenskongressen for rehabilitering i 

efteråret kontaktet af Helene fra Cervello, som gerne ville mødes til 

en snak om blandt andet forskning. Der var også et spørgsmål til 

det kommende fællesmøde mellem Lisbeth Schrøder, Søren Skou, 

Hans Andersen, Stine B. Pedersen og Heino Knudsen. Mødet er 

en fortsættelse på det møde, der tidligere har været på Hans’ klinik. 

Denne gang kobler vi blot sygehusene, forskning og 

praksissektoren sammen → tværsektorielt samarbejde og 

opgaveudvikling.   

c. Aktuelt fra Regionsformanden: Stine har deltaget i flere 

bestyrelsesmøder i Rehabiliteringsforum DK. Der er både en 

lancering af Hvidbogen for rehabilitering på vej (30. marts) og en 

kommende national konference i maj. Før jul var der forhandlinger 

om vinterpakken. For en gangs skyld var Region Sjælland en 

positiv forhandlingspartner, og der var en god dialog på møderne. 

Stine har deltaget i Psykiatrikonferencen, hvor de nye faglige 

anbefalinger blev præsenteret. Fysioterapeuter og fysioterapi blev 

nævnt flere gang under arrangementet. Der er begyndt at komme 

gang i de fysiske møder igen. Både de politiske, faglige og 

arbejdspladsbesøgene.   

d. Budgetopfølgning Konto 105 og budget 2022 (bilag 8 og 9): Pga. 

Corona har der været et ret stort mindre forbrug. Vi ønsker at få 

overført overskuddet, så vi kan bruge det på 

jubilæumsarrangementet, netværkskonsulenten og til opsparingen 

til Fagkongres Sjælland. 

• Praktiserende: OK-forhandlingerne er i gang. Der er 

Samarbejdsudvalgsmøde d. 2. marts, hvor vi skal møde de nye politikere. 



  

Der er en enkelt genganger og 3 nye. Fysioterapeuter oplever igen en 

smule hård retorik/manglende lyst til samarbejde fra embedsværkets side 

af i nogle af de sager, der er på dagsordenen.   

• TR, herunder TRR: Har møde d. 28. februar. Der er formandsvalg og 

dilemmaer fra arbejdspladserne på dagsordenen om formiddagen. Over 

middag kommer forhandlingskonsulent Sannie Jørgensen og holder et 

oplæg om lønforhandlinger.   

• Lederråd: Intet nyt. 

• Arbejdsmiljø: Har været drøftet undervejs i de andre pkt. 

• AC: Ny formand: Lisbeth Lintz, tidligere overlæge på Holbæk Sygehus og 

formand for Overlægeforeningen. 

• Uddannelse, studerende: Tobias har gang i mange gode ting på Absalon 

Roskilde. Der er blevet skabt et fint samarbejde mellem Tobias og 

uddannelseslederen. Fx har de studerende fået lov til at deltage i 

Studiedagen onsdagen før Fagkongressen. For dem, der har undervisning 

på skolen, er undervisningen flyttet, så de kan deltage. Dem, som er i 

praktik, får ikke fravær for at deltage. Ved sidste optælling var ca. 

halvdelen af deltagerne til arrangementet fra Absalon. Desuden er der 

blevet skemalagt en idrætsdag d. 25. maj for de studerende på Roskilde-

skolen. Her kunne regionsbestyrelsen godt tænke sig at deltage, så de kan 

hilse på de studerende.  

• Rundringning -hvornår? Vi afventer med at ringe rundt til 

dimittenderne til regionsformandsvalget er afsluttet. 

• Sociale medier/Facebook 

1) Netværkskonsulent 

2) Studerende 

3) Rekruttering 

• Arrangementspuljen 

• Nedsættelse af arrangementsgruppe + honorering (bilag 10): 

Honorering = 399,14 pr/time, hvis gruppen mødes uden for 

arbejdstid. Hvis gruppen mødes i arbejdstiden, er der almindelig 

refusion via arbejdspladsen. Gruppen er: Rosa, Malene og Martin. 

(og Stine). Stine indkalder til et Teams møde for at sætte gruppen i 

gang.  

• Status og økonomi (bilag 11): Der er brugt lige over 1/3 af budgettet 

til arrangementer. Der er to netværksmøder i marts. Vi skal være 

opmærksomme på, at der også være penge til at 

netværkskonsulenten kan sætte ting i søen. 

• Nedsættelse af arbejdsgruppe til Fagkongres Sjælland 2024 + 

honorering: Kim, Kasper, Simone og Stine vil gerne deltage i 

arbejdsgruppen. Vi vil gerne invitere DSF til at være en aktiv del af 

processen igen. Honorering aftaler vi på næste møde. 

6. Opfølgning på sidste møde 

• Referat (bilag 12): Ingen kommentar 

 



  

7. Noget til hjemmesiden 

 

8. Evt.: Kim oplyser om, at Tour de France kører gennem Region Sjælland d. 2. juli. Skal vi 

på banen og vise flaget? RB går i tænkeboks ift. muligheder. 

 

9. Evaluering af dagsorden 

 

10. Evaluering af mødet 

 

11. Dagsorden til næste møde: Honorering af arbejdsgruppen til Fagkongressen    

 

12. Ordstyrer til næste møde:  


