
Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 22.juni 2017. 

 
Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Rosa Fuglsang, Malene Parbst Jespersen, Marjanne den 

Hollander, Line Reffelt Jørgensen, Lisbeth Schrøder (til 12.00), Stine Bøgh Pedersen, Ann 

Boeng(suppleant), Maria Adelgaard ((til 11.00) suppleant)) 

Fraværende: Lars Nielsen, Mark Ebbesen(suppleant), Linda Kjær(suppleant) 

Ordstyrer: Marjanne 

Referent.  Lise 

Da det var 1. konstituerende møde efter generalforsamlingen var suppleanterne inviteret til at 

deltage. 

Velkommen. 

Velkommen til de nyvalgte og præsentationsrunde. 

 

Evaluering og opsamling på generalforsamlingen. 

Regionsbestyrelsen vurderede at generalforsamling forløb godt. Der var god stemning blandt 

deltagerne. 

Diskussion om årsagen til at der ikke var så meget debat og hvad vi skal gøre til næste gang? Skal 

vi komme med flere spørgsmål eller vil det være at styre for meget? Der var faktisk lagt op til 3 

spørgsmål i den mundtlige beretning, disse blev gentaget og var i spil ved bordene, så det var 

debatten i plenum, der måske kunne have været mere af. 

Vigtigste er at der er afsat tid til debat. 

B.S. Christiansen var god og havde sat sig ind i hvem vi var, så stor tilfredshed. 

Som opfølgning på forslag fra medlem tilføjes bestyrelsesmedlemmernes interesse-/ 

ansvarsområder til hjemmesiden. 

Regnskab for GF taget til efterretning. 

Konstituering af bestyrelsen. 

Bestyrelsen konstituerede sig. 

Gennemgang og revision af forretningsordenen/ retningslinjer/ regler/målsætninger. 

Diverse bilag med retningslinjer og målsætninger blev gennemgået og evt. revideret. 

Målsætning for bestyrelsens arbejde sættes på dagsordenen til næste møde. 

De relevante lægges på hjemmesiden og alle sendes til regionsbestyrelsen.  

 

Prioritering af arbejdsopgaver og aktiviteter i de næste 2 år. 

Regionsbestyrelsens indsatser for 2017- 2019 tager dels afsæt i hovedbestyrelsens vedtagne 

strategiplan 2018 dels i de regionale forhold. 

Vi har en del indsatsområder og aktiviteter, der relaterer sig til sidste periodes prioriteringer samt 

nye indsatser, som kom til udtryk fra Region Sjællands medlemmer på generalforsamlingen april 

2017. 

Regionsbestyrelsen er optaget af, at der er en rød tråd mellem de centrale og de regionale indsatser, 

hvor dette er muligt. 

 Strategiplan 2018 beskriver 3 strategisk bevægelser: 

 

1. Faget og arbejdsmarkedet 

2. Ordnede forhold på arbejdsmarkedet.  

3. Rekruttering og fastholdelse. 

 

Hver bevægelse består af 2-3 konkrete fokusområder. 

Der kan læses uddybende om Strategiplan 2018 her: 

https://fysio.dk/nyheder/nyheder-2017/ny-strategiplan-flere-og-bedre-job 

https://fysio.dk/nyheder/nyheder-2017/ny-strategiplan-flere-og-bedre-job


I regionsbestyrelsen afventer vi nærmere om hvilke af de i alt 8 fokusområder, der har tydelig 

regional involvering. 

Vi har følgende indsatsområder, der videreføres fra sidste periode: 

 Fysioterapeuter i folkeskolen 

 Psykiatrien 

 Hverdagsrehabilitering 

 Fysioterapeuter i lægepraksis 

  Fysioterapeuter i beskæftigelsesindsats 

 Praktiserende indenfor/udenfor OK 

 Synlighed/kontakt til medlemmer/presse 

 Palliation 

 

Aktuel status på aktiviteter fra sidste periode: 

Regionsbestyrelsens statusnotat fra december 2016 kan læses her: 

https://fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/nyheder/status-pa-de-strategiske-indsatser 

Vi tænker derudover følgende lige nu: 

Fysioterapeuter i folkeskolen: Der er tiltag i gang i flere kommuner. Vi følger det generelt og byder 

ind hvor det er relevant 

Psykiatrien: Der er forskellige kontakter og vi følger op. 

Hverdagsrehabilitering: Netværk er etableret. Lise er med på sidelinjen 

Fysioterapeuter i lægepraksis: Udover et medlemsmøde har der været tilbud om yderligere 

netværk. Afventer om der kommer udspil centralt fra. 

 Fysioterapeuter i beskæftigelsesindsats: Der er etableret netværk. Lise er med på sidelinjen. 

Praktiserende indenfor/udenfor OK: Kobles på evt. aktiviteter for medlemmer med privat 

virksomhed. 

Synlighed/kontakt til medlemmer/presse: Kontinuerlig indsats, overveje dialogmøde efteråret 2018. 

Palliation: Der er etableret netværk. Lise er med på sidelinjen. 

 

Følgende indsatser blev fremført på generalforsamlingen, dels under beretningen dels under 

debatten med medlemmerne: 

 Demensområdet 

 Netværk for de studerende/ dimittender 

 Mentorindsats for ledere 

 Rekruttering af ledere 

 Netværk /indsats for medlemmer med privat virksomhed 

 Logistisk medlemsinddragelse/inddragelse af hele regionen. 

 

Følgende indsatser skal udfoldes yderligere og sættes på dagsordenen til kommende møde: 

 Demensområdet 

  De studerende 

 Netværk selvstændige 

 Logistisk medlemsinddragelse. 

 

Ann udarbejder Flow diagram som arbejdsredskab for bestyrelsen. 

Lise laver nyhed om vores prioriteringer til hjemmesiden. 

 

 

        

https://fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/nyheder/status-pa-de-strategiske-indsatser


Arbejdsform. 
Bestyrelsen evaluerede egen arbejdsform. 

Godt med veksling mellem brainstorm, afrapportering, drøftelse og beslutninger. 

Vi er enige om at det er vigtigt at alles foretrukne arbejdsfacon kommer i spil. 

 

 Arrangementspuljen /Mini fag festival. 

Status på arrangementspuljen taget til efterretning. 

Ansøgning fra Slagelse kommune, Sundhed og Træning imødekommes. 

Lise har kontakten. 

 

Mødelister. 

Enkelte spørgsmål til formandens afholdte og planlagte møder. 

 

Nyt fra: (korte punkter) 

Regionsformand 
Budgetopfølgning 1. kvartal: taget til efterretning 

Revideret budget. Taget til efterretning 

Jubilæum: orientering og drøftelse af processen og det besluttede. Foreningens 100 årsjubilæum 

fejres 23.maj 2018 på Menstrup Kro. Medlemmerne inviteres. 

Hovedbestyrelsen: Debat og beslutning om arbejdsgiverforening har fyldt utrolig meget. Der er lagt 

nyhed og pressemeddelelse på hjemmesiden. Det er vigtigt at vi italesætter at dette ikke kun er 

noget der er relevant for praksissektoren. 

I takt med at der evt. udliciteres flere kommunale opgaver bliver det aktuelt for en større 

medlemsskare. Desuden skifter fysioterapeuter job 7-8 gange løbet af deres arbejdsliv. 

Der afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde 25.november. Der skal holdes regionale 

orienteringsmøder inden. 

Desuden orientering og snak om Folkemøde 2017. 
Regionsbestyrelsesmedlemmerne: 

SU: Orientering om aktuelt fra de praktiserende og fra sidste SU møde. 

TR: Der er lavet trivselsundersøgelse blandt de regionalt ansatte. Resultatet er mere positivt på flere 

parametre end det vi hører blandt medlemmerne. Orientering om Sundhedsplatformen i relation til 

ferie afholdelse. 

Generel snak om OK 18 Kick- Off. 

Emnerne samlet set affødte en generel snak om tavshedspligt. Ved medlemmerne hvad deres 

rettigheder er? Overveje medlemsmøde med emnet? 

Fra regions TR møderne: Godt oplæg fra DSA konsulent om stress og hvilke tilbud DSA har i den 

forbindelse. 

 
Mødeplan for resten af året  
Årshjul taget til efterretning. 

Der skal efter sommerferien planlægges RB møder for 1. halvår 2018. 

 
Dagsorden og ordstyrer næste møde.  

Ordstyrer er Lisbet Jensen. 

 

Foreløbige dagsordenspunkter: 

 Dialogmøde efteråret 2018? 

 Seminar for regionsbestyrelsen? 

 Kommunal-og regionsrådsvalg 



 Jubilæum 

 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 

 Målsætning for regionsbestyrelsens arbejde, revision af 

 Udfolde følgende indsatsområder: 

a) Demensområdet 

b) De studerende 

c) Netværk selvstændige 

d) Logistisk medlemsinddragelse. 

 

 

Opfølgning på referat fra 22/2: 
Referat endeligt godkendt. 

 

 

Lise 250617 

 


