
 Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26/2-2019. 

 
Tilstede: Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Rosa Fuglsang, Malene Parbst Jespersen, Marjanne den 

Hollander, Line Reffelt Jørgensen, Lisbeth Schrøder (fra 11.45). Stine Bøgh Pedersen,  

Fraværende: Annegrete Larsen, Ann Boeng 

Ordstyrer: Marjanne Den Hollander 

Referent: Stine 

 

Emner til politisk drøftelse. 

Opfølgning på dialogmødet: 

TR: Lisbet har printet en liste ud over de TR, der er i kommune og region. Hvem kender vi? Hvem 

kender vi ikke? Og hvordan kan vi komme tættere på dem, der fx ikke kommer til TR 

regionsmøderne mm? Og hvordan løser vi det ift. de TR, der har svært ved lønforhandlinger? 

Hvad med AMiR? Hvor mange fysioterapeuter har vi i regionen, der er er AMiR? Er der behov for 

regionale netværksmøder? Lisbet kontakter Sanni for opdateret liste. 

Tilføjelse: Der har ikke været tradition for at have AMiR-regionsmøder á la TR-regionsmøderne, da 

AMiR styres centralt fra. Muligvis er der allerede regionsmøder?! 

Ift. hvem der skal lave en introduktion til de studerende, så opfordres TR til at gøre dette. Lisbet har 

efterlyst talepapir, så de studerende får de samme informationer. 

SU: Der er gang i en implementering af dialogmøder mellem kommunerne og de praktiserende 

fysioterapeuter (ejere) ift. vederlagsfri fysioterapi. I nogen kommuner eksisterer det allerede, men 

da det er en del af den nye overenskomst, så skal der kigges på det i alle kommuner. Der er sendt et 

spørgeskema ud centralt fra. 

Ift. ledelse af ansatte i egen klinik, så er der mulighed for at få noget sparring gennem Danske 

Fysioterapeuter. Men det er ikke uddybet nærmere. 

Marjanne prøver at skrive ud til de praktiserende ift. hvor mange AMiR, der findes på klinikkerne. 

RB: Vi vil gerne markere os på alle ledelsesniveauer, men pt. er det flere steder svært at få MED-

pladser pga. af, at vi træder ind i AC i 2020.  Alle skal forsøge at være mere fagpolitisk synlige. 

Der er flere af spørgsmålene vi gerne vil have med på GF. Endelig udvælgelse sker på mødet d. 

11/4. 

RB skal fortsætte dialogen om, hvem gør hvad, hvornår og hvorfor. Medlemmerne vil gerne vide, 

hvad deres medlemskroner går til, og hvem laver hvad. 

Nyhedsbrev: Stine kontakter Tea (medlemsservice) og Martin (IT), omkring hvordan det praktisk 

kan lade sig gøre. 

    

Opfølgning og drøftelse af indsatsområder og netværk: 

Den centrale strategiplan er ikke endelig på plads, men gennemgangen af den politiske struktur og 

analysen af praksissektoren kommer til at fylde en del. RB tager strategien op, når den centralt er på 

plads, og vurderer derfra, hvad der skal udrulles i regionen.  

Palliation: slettes fra listen. Stine tager kontakt til Jeanette Præstegaard ift. om netværket stadig 

eksisterer. 

Fysioterapeuter i lægepraksis: slettes fra listen for nu, da vi mener, at det primært er et centralt 

indsatsområde. Også ift. diskussionen om direkte adgang til fysioterapi. Stine følger udviklingen.  

Fysioterapeuter i folkeskole: slettes. Stine følger op, hvis der kommer en åbning igen. 

Fysioterapeuter i beskæftigelsesindsats: Der har været et netværk. Eksisterer det stadigvæk? 

Praktiserende indenfor/udenfor OK: Er der behov for et netværk/fyraftensmøde for dem uden for 

OK eller klarer de sig med Erhvervsnetværket? 



Psykiatri: Der er fortsat behov for opmærksomhed på området. Både centralt og lokalt. Hvordan går 

det med rekrutteringen? Arbejdspladsbesøg hos psykiatrien i Slagelse? 

Demens: Der er ikke kommet en konklusion på spørgerunden i kommunerne, der var sidste år…  

Hverdagsrehabilitering: Netværk er etableret. Stine er med på sidelinjen. Fællesmøde med ergoerne 

er på vej. Stadig kommuner, der ikke har fysioterapeuter ansat. OBS på besparelser på området.  

Indsats over for lederne: Der har været holdt netværksmøder og fyraftensmøde for lederspirer. 

Indsatsen fortsætter.     

Synlighed over medlemmer/presse: Alles ansvar. Husk at alle fx har adgang til vores 

instagramprofil. 

Danske Fysioterapeuter har lavet en guide til, hvordan man laver et netværk. 

https://www.fysio.dk/radgivning-regler/karriere-og-netvaerk/redskaber-til-at-skabe-professionelle-

netvark/10-gode-rad-til-tovholderen-af-et-netvark 

 

Følgende vil vi gerne arbejde videre med:  

Netværk for studerende (fx som fyraftensmøder). Stine bringer det med ind i UDU for at høre, hvad 

behovet er. 5. semesterbesøg? Er det droppet igen? 

Netværk for AMiR: afklare behovet.  

Bedre kontakt til TR. 

 

Planlægningsgruppe for GF: Der er annonceret på både Facebook og hjemmesiden. Der er også 

kommet ca. 20 tilmeldinger. RB skal også huske at tilmelde sig. Stine sender mail ud til TR og de 

praktiserende, som de kan sende videre til deres medlemmer. 

Der er styr på underholdning, forplejning og lokaler. Resten får vi styr på d. 11/4. 

 

Planlægningsgruppen for Fagkongres: Titlen på kongressen bliver ”Fremtidens fysioterapi”. 

Afholdes i Ringsted Kongrescenter d. 5/10. Det endelige program er stort set på plads. Der bliver 

politisk paneldebat om fysioterapeuters rolle i det nære sundhedsvæsen, oplæg om nudging ved 

Pelle Guldborg Hansen, Niels Honoré taler om æltæderen, oplæg ved Jeanette Præstegaard og Lars 

Henrik Nielsen om Fremtidens (e)vidensbaserede fysioterapi, og så vil der være to ens sessioner, 

hvor der er 3 oplægsholdere at vælge i mellem ( er robotter nærværende?, den multisyge patient og 

telemedicin/digitalisering)  

  

Emner til orientering, drøftelse og stillingtagen 

Regionsformand/ HB 

Nyt fra HB: 

Status arbejdsmarkedsmodel: Der er lavet et delforlig for de ansatte. Nu forhandles der for en aftale 

for indlejre. Der er en ubesat regional plads i SALS. Lisbet er blevet spurgt. Hun overvejer. 

Strategiplan: HB har været på HB-konference. Strategiplanen er ikke klar endnu. Nærmere følger. 

Spørgsmål til mødelisten: Møde med Michael Perch i Næstved Kommune er et hængeparti fra før 

jul, hvor det planlagte møde blev aflyst. Baggrundsmøde med Bente Sorgenfrei er et møde med 

formændene for UDU, som samles med Bente inden der er bestyrelsesmøde på Absalon.   

Aktuelt fra RF:  

Årsregnskab 2018: Foreløbigt regnskab er taget til efterretning. 

Budget 2019 detaljeret: Der er ikke sammenhæng mellem indkomst, forbrug og bundlinje. Der 

medsendes et opdateret budget sammen med referatet.   

Sundhedsaftale 2019-2023: Stine har udformet høringssvaret i samarbejde med den politiske 

konsulent i Danske Fysioterapeuter, da det var første gang, hun skulle udforme et høringssvar i 

https://www.fysio.dk/radgivning-regler/karriere-og-netvaerk/redskaber-til-at-skabe-professionelle-netvark/10-gode-rad-til-tovholderen-af-et-netvark
https://www.fysio.dk/radgivning-regler/karriere-og-netvaerk/redskaber-til-at-skabe-professionelle-netvark/10-gode-rad-til-tovholderen-af-et-netvark


denne størrelse. Derfor er høringssvaret kun på som orientering. RB ønsker, at høringssvaret bliver 

sendt ud til dem, inden det sendes endeligt afsted. Dette har RF taget til efterretning. 

Sundhedsaftalen er skrevet i meget brede termer. De har udvalgt nogle områder, hvor de gerne vil 

øge fokusset/indsatsen de næste 4 år. Derfor er der også mange andre områder, som ikke er nævnt i 

sundhedsaftalen. Derfor er høringssvaret primært holdt inden for de områder, som regionen vil øge 

fokusset på.  

Årshjul 2018-2019: Opdateres, når der har været afholdt GF. 

Stillingtagende til deltagelse i Folkemødet på Møn d. 24/8-19: RB blev enige om at prøve Møn én 

gang mere. Dog skal vi være bedre forberedte denne gang. Både ift. en aktivitet på standen,  hvad vi 

gerne have ud af dagen, og hvilke forventninger vi har til Stege Fysioterapi, hvis de vil være med 

igen i år.  

Stine siger ja tak til en fælles stand med Sundhedskartellet. Og ja tak til en paneldebat. 

Planlægningsgruppen bliver Lisbet, Malene og Stine. 

Stillingtagende til seminar: RB blev enige om, at det vil være en god idé med samme koncept som 

sidste år. Seminar om fredagen og folkemøde om lørdagen. Stine beder om et tilbud fra Residens 

Møn.  

Stillingtagende til ringerunde: Stine ønsker, at RB forsøger sig med en ringerunde til de 

dimitterende. De 4 andre regioner har gjort det, og synes at det har været godt givet ud. RB går med 

til at prøve det. Vi aftaler at gøre det i forbindelse med næste møde d. 11.april. Vi udarbejder en 

fællesspørgeguide ud fra det materiale, som Danske Fysioterapeuter har udarbejdet.  

 

Praktiserende: 

Marianne orienterer. Der har været 2 møder siden sidst. Første møde var et ekstra møde omkring 

GLAD-forløb mm, da regionen var/er i tvivl om disse forløb skal betragtes som pakkeforløb eller 

ej. SU mener ikke, at det er pakkeforløb, da de praktiserende kun får penge for de gange patienten 

er der. Og alle delelementerne i forløbene er en del af overenskomsten. Det er meget forskelligt, 

hvordan der bliver set på disse forløb rundt omkring i landet. Derfor er Danske Fysioterapeuter nu 

koblet på, så de kan tage den videre dialog med regionerne ift. at få nogle faste retningslinjer. 

På andet møde var der en gennemgang af de vigtigste punkter fra den nye overenskomst samt en 

snak om den nye praksisplan. Der skal desuden kigges på, om der er mulighed for en 

kapacitetsøgning i regionen. 

   

TR, herunder TRR: 

TR: Der har ikke været noget TR-regionsmøde siden sidst. Næste møde holdes d. 14. marts.  

28/2-19 trådte ”frit valg til genoptræning” i kraft. Opmærksomhed på hvordan det kommer til at 

fungerer. Nogle patienter har oplevet at blive kontaktet af kommunen, inden de er blevet udskrevet. 

Nogen har oplevet at få en tid 7.30 dagen efter, de er blevet udskrevet. Og kan patienten ikke 

komme på det tidspunkt kommunen kan tilbyde, har kommunen ikke længere nogen forpligtelse ift. 

at tilbyde første træning inden for 7 dage…  

Der er samtidig fokus på GOP’erne ift. hvornår de bliver sendt. 

Det er lidt forskelligt, hvordan det går med opnormeringer i kommuner efter at de har fået tildelt 

midler til ”frit valg til genoptræning”. I nogle kommuner har der været flere opnormeringer. I andre 

er pengene røget i kommunens sorte hul. 

Regionalt er der en opmærksomhed på lønforhandlinger og de forskelle der er i lønkroner for at 

udføre den samme opgave.  

TRR: Er gået i gang med at arrangere årskonferencen. Programmet kommer formentlig til at handle 

om det handlekraftige fællesskab og skriftlig/mundtlig formidling. Eftermiddag dag 2 kommer 

Nicolai og Tina. Muligt emne her, kunne være den nye ferielov, der træder i kraft i d. 1/9-2020.   



Lederrådet: 

Der er Lederkonference d. 5. + 6. marts i Odense. Der er udsolgt. Der kommer mange 

praktiserende. Lisbeth orienterer desuden om et webinar d. 8. maj, som kommer til at handle om, 

hvordan man både kan vækste og drifte samtidigt. Oplægget bliver holdt af Søren Barlebo. Der vil 

være mulighed for at byde ind med spørgsmål. 

 

Arbejdsmiljø: 

Stine er valgt ind (som føl) i arbejdsmiljørådet sammen med Brian Errebo-Jensen. Var ikke med til 

første måned i januar pga. HB-introduktion. Næste møde er d. 20/3-19. 

Der er arbejdsmiljøkonference d. 9. maj. 

 

FH (FTF): 

Vi er lige nu i et vadested. Vi er i gang med udmeldelsen af FH, CO10 og Sundhedskartellet. I de 

sidste er vi dog hængt op på OK18, så det sker ikke før den udløber. Tina Lambrecht og Tina Nør 

Langager sidder pt. med i bestyrelsen og forhandlingsudvalget i AC. De har fuld adgang til alle 

dokumenter mm. De har blot ikke stemmeret. De skifter plads til sommer. Tina L har trukket sig fra 

de pladser hun havde i FH. 

Mange af de aktiviteter der sker lokalt pt i FH, er hængt op på hvordan den lokale struktur skal være 

i FH, og Stine tager kun til de møder mm, hvor det giver mening.   

 

Uddannelse, studerende: 

 Der er først møde i uddannelsesudvalget d. 26. marts. Stine vil gå efter at overtage formandsposten 

efter Lise. 

Stine har været til fælles møde med uddannelseslederne og de andre regionsformænd. Der blev bl.a. 

talt om, hvorvidt direkte adgang til fysioterapi, kan få en positiv effekt for de kommende 

fysioterapeuter. Der er forskellige projekter på vej fx i Hovedstaden. 

Derudover gik snakken på de studerendes hverdag og praktikker. Er de godt nok rustet til 

arbejdslivet, når de kommer ud? Og skal 6.semesters studerende være så tæt på den normale 

hverdage som muligt? EVA-rapporten indikerer, at det er de studerende med de højest 

adgangsgivende karakter, der dropper ud. Rapporten tager dog ikke højde for at en overflytning til 

anden skole også tæller som fravalg i statistikken. Eller at mange, der frafalder fx starter på 

medicinuddannelsen i stedet for.  

Danske Fysioterapeuter har gang i en større indsats for favne akademikerne bedre. Det har vist sig, 

at det er en broget flok med ønsker i forskellige retninger.  

Praktikstederne og Absalon er pt. i gang med at forhandle taksten for at have studerende i praktik. 

Absalon skal spare, og deres udspil er derfor at mindske taksten for de studerende og samtidig give 

praktikstederne forringede vilkår/højere risiko. Region Sjælland lægge i forvejen lavt i forhold til de 

andre regioner. Praktikstederne har lavet et forhandlingsudvalg, som tager sig af det videre forløb.  

 

Sociale medier:  

Kører fint 

 

Arrangementspuljen: 

Både arrangementet i Faxe omkring kroniske smerter og arrangementet i Nykøbing F. omkring 

skulder er næsten fyldt op. 

Der er kommet en forespørgsel fra Jan i Lolland Kommune om et fælles arrangement med 

Ergoterapeutforeningen omkring kognitive vanskeligheder. Oplægget er ved Neuropsykolog Kim 



Rune og hjerneskadekonsulent i Næstved Kommune Heidi Raahauge. Forhåbentlig kan det afholdes 

i enten Vordingborg eller Nykøbing F. Både Åse og Stine har sagt god for det. RB tilslutter sig. 

Der er desuden ved at blive stablet et fælles arrangement op omkring hverdagsrehabilitering 

sammen med Ergoterapeutforeningen. Det bliver i efteråret.    

 

Opfølgning fra sidste møde:  Godkendt. 

 

Evt.  

 

Evaluering af dagsorden: Det gik fint på trods af, at vi måtte bytte rundt på nogle punkter 

undervejs. 

 

Evaluering af mødet: Vi holdte tiden, men mødet havde en lidt flydende struktur. 

 

Dagsorden til næste møde. Næste møde er 11. april fra 12-15. Ringerunde til de dimitterende 

15.00-18. Stine sørger for frokost, eftermiddagssnack og lidt aftensmad. 

 

Ordstyrer til næste møde: Malene 

 


