
Referat regionsbestyrelsesmøde Region Sjælland 250521 
 

Tid:   9.00-15.00  

           

Sted: Hotel Kirstine, Købmagergade 20, 4700 Næstved 

 

Ordstyrer:  Simone 

Referent:   Stine 

        

Afbud: Lisbeth   

 
 

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 

 

• Corona 

• Hvad rør sig? Der er travlt i alle sektorer. Sygehuse forsøger at 

indhente det tabte, men folk er trætte oven på Corona. Der er 

mange, der skal afspadsere mm., hvilket også presser personalet. I 

kommunerne har de væsentlig flere GOP’er en normalt. Flere 

kommuner har ikke kunne holde sig inden for 7-dags reglen og må 

tilbyde pt. frit valgs-ordningen. Dog er det ikke mange, der takker ja 

til den. -så vil de hellere vente. Der er rigtig mange patienter på 

klinikkerne, og mange klinikker har en del patienter på venteliste. 

Selvom det er positivt, at der er så mange mennesker, der har brug 

for fysioterapi, så opleves situationen lige nu som en loose-loose-

situation. Fx oplever de i Odsherred, at de ikke kan slippe, de 

borgere, der bor i yderområderne i kommunen, da der ikke er nogle 

privatpraktiserende, der kan (vil) tage dem pga. afstande. I Næstved 

er det også svært at få borgerne videre ud til vederlagsfri træning, da 

der ikke er nogle klinikker, der har plads.    

 

• Evaluering af generalforsamlingen 

• Beretning: Både fin skriftlig og mundtlig beretning, men den skabte 

ikke den store diskussion/dialog. Fint med breakout rooms, men 

desværre var det ikke i alle rum, hvor der kom nogle deltagere ind?! 

Der kunne godt være sat mere tid af til ”gruppearbejdet”. Dog var der 

plads til at lade diskussionen i plenum løbe længere end planlagt.  

• Forslag  

• Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling fysisk/virtuelt: 

Vi har valgt at bibeholde den virtuelle løsning. Vi afsat 1 time 



  

til GF, og så har vi besluttet at invitere en ekstern 

oplægsholder som vanligt. Rosa kontakter hjerneforsker 

Troels W. Kjær til at holde sit oplæg: Hvem har en 

hjernestarter liggende? 

 

• Opfølgning på fokusområderne (max 45 min) 

• Gennemgang af nuværende fokusområder (bilag 1) -er der noget, 

der skal tilføjes efter GF. Fokusområderne er gennemgået og rettet 

til, og den nyeste version vil blive delt på hjemmesiden. 

 

• Repræsentantskabet 2020 

• Har vi brug for at gennemgå forslagene sammen, når vi får 

materialet, eller skal vi tage det på medlemsmødet?! Hele RB er 

inviteret til formøde, hvor vi tager en fælles dialog med 

medlemmerne om forslagene. Vi skal holde os til på mødet, så vi 

ikke bliver ”rendt over ende” af de andre deltagere. Vi har besluttet at 

afholde det som et fysisk møde hos Kasper, Norvangen 3 D, 4220 

Korsør.  

 

• Status på politikerkontakt 

• Faxe (forår) – aftale d. 11. maj: Var et lidt mærkeligt møde. Stine 

havde overset, at det var ændret fra et virtuelt møde til et fysisk 

møde (begge stod i kalenderen). Det lykkedes dog at være med til 

mødet virtuelt, selvom det på ingen måde var optimalt. Hele 

sundhedsudvalget deltog. Emnerne på mødet blev ældreområdet, 

forebyggelse, børn og mental sundhed.  

• Organisationsmøde med Omsorgs- og forebyggelsesudvalget i 

Næstved Kommune: Politikerne havde inviteret til mødet. Var rundt 

om rekruttering/fastholdelse, forebyggelses, udvikling, ledelse, 

transdisciplinært vs. Tværfaglighed/monofaglighed og palliation. 

Oplevelsen var, at det var en flok nysgerrige politikker, men at chefen 

for området stadigvæk har svært ved at genkende de 

problemstillinger, som organisationer fremlagde.   

• KV21  

• Vi skal have lavet en plan for, hvordan og hvor vi gerne vil 

lægge vores kræfter op til valget? Hvilke emner er vigtige? Er 

der nogle områder i regionen, hvor der er brug for et øget 

fokus? 

Vi har fundet forskellige emner, som vi mener kan være 

relevante at diskutere med politikerne i den kommende tid:   

• Ulighed i sundhed -primært i yderområderne. 

• Bevægelse i folkeskolen/motorisk usikkerhed  

- Hvordan vil politikerne sikre, at vi får nogle 

sunde medborgere i fremtiden? (alle 

kommuner) 



  

• Palliation -regionale forskelle. (alle kommuner) 

• Sundhedspolitik/sundhedsprofiler (alle kommuner) 

• Ældre (alle kommuner) 

• Vederlagsfri fysioterapi (Sorø Kommune) 

• Forebyggelsesdagsordenen (alle kommuner) 

• Opgaveflytning (både regionen og kommuner(ældre)) 

 

 

 

4. Emner til orientering, drøftelse og stillingtagen 

 

• Regionsformand/ HB 

a. Nyt Fra HB: Det kommende repræsentantskabsmøder fylder rigtig 

pt. Både med tilretning/diskussion af egne forslag og gennemgang 

af indkomne forslag. Gennemsyn af den politiske struktur og 

analysen af praksissektoren er der hvor hovedfokusset har været.  

Der er gang i en revision af TR-området, som HB har nikke ja til. 

Der er kig på en overdragelse af kursusområdet til DSF. Arbejdet 

pågår stadig. 

Der er løbende revideringer i budgettet, jo tættere vi kommer på 

Rep. ift. forslagenes mulige økonomiske konsekvenser.  

b. Spørgsmål til mødelister (bilag 2 + 3): Spørgsmål til dialogmødet 

ml. praksissektoren og HB d. 12. maj. Formændene for SALS, 

Arbejdsgiversektionen, PF og Erhvervsnetværket var inviteret til 

dialogmøde omkring de principper, som HB har udformet til Rep. 

Her havde de mulighed for at tilkendegive deres holdninger og 

komme med kommentar til principperne. Spørgsmål til dialogmødet 

omkring faglighed i fysioterapi. Det er en udløber af arbejdet i 

Følgegruppen for faglighed i fysioterapi. Arbejdet i gruppen er nu 

kommet så langt, at det skal ud og leve blandt medlemmerne.    

c. Aktuelt fra Regionsformanden: GF har selvfølgelig fyldt en del. 

Derudover har der været fokus på at få et overblik over det politiske 

billede i Region Sjælland ift. KV21.  

Der er lige pt. 2 kommuner, hvor der havde brug for at deltage i 

møder med medlemmerne omkring arbejdsforholdene på 

arbejdspladserne.  

I RF-kredsen er vi i gang med ledelsesudvikling, forslag til Rep, 

medlemsudvikling, digitalisering og ”opgave-glidning”. 

Der er også gang i arbejdet omkring Rehabiliteringsforum 

Danmark, hvor der snart skal være høring på den nyeste udgave af 

Hvidbogen for rehabilitering samt Følgegruppen for faglighed i 

fysioterapi. 

Sidst men ikke mindst er der kommet gang i arbejdspladsbesøgene 

igen. 



  

d. Budgetopfølgning (bilag 4): Der er stadig en fin økonomi. 

• Praktiserende 

• Faktaark -hvad skal vi? (bilag 5 + 6): RB har beslutte at gå videre 

med det tilbud, som vi har fået på layout af arket (ca. 5000 kr.). 

Desuden vil vi videregive ønsket om at få det på fysio.dk samt med 

ud i Corpus. Arket vil desuden blive trykt enten som flyer eller pjece i 

x antal, som kan distribueres ved fysiske arrangementer. 

• Der er SU-møde d.2/6. Der er kun få, der er blevet indstillet til 

højestegrænser denne gang. Desværre oplever vi en stor ulighed i 

udgifterne til patienterne, hvor Region Sjælland kommer længere og 

længere væk fra landsgennemsnittet og de øvrige regioner. Sidste år 

lå Region Sjælland 10% under landsgennemsnittet. I år er det på 

15%. 

• Marjanne er kommet med i PF’s bestyrelse. 

• IKAS lukker næste år, da der er flere områder (PLO mm), der ikke 

længere ønsker at blive akkrediteret.    

• TR, herunder TRR: Der er møde d. 8. juni, hvor forhandlingskonsulent 

Helge Sørensen kommer og fortæller om OK21, DSR’s (mulige) konflikt og 

Tjenestemandsreformen. Line og Malene er genvalgt til pladserne i RB. 

• Lederråd: Ikke tilstede 

• Arbejdsmiljø: Opmærksomhed på lederne efter Corona! Vi har været 

rigtige gode til at følge op på medlemmerne under/efter Corona via fx TR, 

men har måske ikke haft så stort fokus på lederne. OBS på den træthed 

og travlhed, der er på arbejdspladserne lige nu. 

• AC:  Ikke meget nyt. RF skal have møde med Lars Quistgaard engang i 

juni i forbindelse med Tjenestemandsreformen. 

• Uddannelse, studerende 

• Rundringning: Igen oplever vi positive tilkendegivelser på, at vi ringer 

rundt til dimittenderne. De er glade for opmærksomheden, og vi 

oplever, at der er mange ting, som de ikke ved om foreningen. 

Mange er heldigvis kommet i arbejde, og de der ikke er, forsøger vi 

at guide ift. de tilbud der er (trainee, nedsat kontingent mm). 

• Tobias har rejst en mulig problematik omkring et fysioterapeutisk 

firma (ikke klinik), som forsøger at ansætte studerende. Ud fra det de 

tilbyder de studerende, er det ikke inden for skiven, ift. hvad man 

som studerende må varetage. Stine undersøger sagen lidt nærmere. 

• De to studenterambassadør har ændret på taktikken for at komme i 

tale med de studerende. De har valgt at bruge tiden på at komme ud 

og møde alle semestrene frem for ”kaffebod”. RB støtter op om den 

mere direkte tilgang til de studerende. Der arbejdes fortsat på at få 

en ambassadør på skolen i Næstved. 

• Opmærksomhed på arbejdsmiljøet for underviserne på skolerne. Der 

er stor personaleomsætning/udskiftning af undervisere pt…   

• Sociale medier/Facebook 

1) Arrangementer: Rep-formøde, ex-GF og dialogmøde 



  

2) KV21 

3) Studerende/dimittender 

• Arrangementspuljen 

• Status og økonomi (bilag 6 + 7) Da arrangementet med Dorthe 

Birkmose blev billigere end forventet er der stadig fint med penge i 

puljen. 

5. Opfølgning på sidste møde 

• Referat (bilag 8): Godkendt uden bemærkninger 

 

6. Noget til hjemmesiden 

 

7. Evt. 

 

8. Evaluering af dagsorden 

 

9. Evaluering af mødet 

 

10. Dagsorden til næste møde    

 

11. Ordstyrer til næste møde:  


