
 

 

Referat for regionsbestyrelsesseminar og regionsbestyrelsesmøde d. 22. 

og 23. september 2022 på Comwell Sorø 

Tilstede: Stine Bøgh Pedersen, Kasper Hejlesen, Simone Neerup Andersen, Marjanne den 

Hollænder, Malene Parbst Jespersen, Rosa Fuglsang, Dorte Pihl, Tobias Imfeld, Lasse Henriksen 

og Martin Gjøl Sveistrup 

Fraværende: Lisbeth Schrøder (dag 1) og Jacob Nordholt Hansen (begge dage) 

 

Dag 1 

Kl. 9.00 – 9.15: Velkommen 

Kl.9.15 – 12.00: Proces ved netværkskonsulent Ida Jacobsen 

• Hvad vil det sige at være frivillig i en bestyrelse, og hvordan ser I jeres roller? 

Gensidige forventninger? 

Ida havde et oplæg med ift. at være en del af en frivillig bestyrelse, og hvilke 

frivillige der findes. Derudover arbejdede bestyrelsen med et kompetencekort, 

som vi hver især skulle udfylde og gennemgå med gruppen. Konklusionen er, at 

man ikke altid opfatter sig selv og sine stærke/svage sider på samme måde som 

resten af gruppen, og brugen af ens kompetencer kan være kontekstafhængig. 

• Hvad tog vi med hjem fra regionsbestyrelseskonferencen? Og hvordan får vi det 

effektueret? HUSK jeres noter!  

Vi arbejdede videre med vores fysiske arrangement for de kommende dimittender 

(”fagligt nålearrangement”). Der er nedsat en arbejdsgruppe, som sørger for 

lokaler, forplejning, kontakt til oplægsholder mm. Der er indtil videre afsat 3 timer 

til arbejdsgruppen med afregning til sædvanlig takst. Arbejdsgruppen består af. 

Simone, Lasse, Tobias og Kasper. 

Arbejdsgruppen uddelegerer div. arbejdsopgaver, når den endelig plan er lagt. 1. 

deadline er d. 14. november, hvor der skal uddeles indbydelser til 

arbejdsmarkedsorienteringen på Absalon Roskilde.   

• Nyt fra Ida:  

Kort gennemgang af kommende netværksmøder i Region Sjælland (psyk, ældre, 

beskæftigelse og senior). Den 3. netværkskonsulent bliver forhåbentlig fundet i 

starten af uge 39. 

 

Kl. 13.00 – 13.30: Nyt fra Regionsformand/ HB  

a. Nyt Fra HB: Forberedelserne til repræsentantskabet fylder rigtig 

meget i HB. Det tager lang tid at gennemgå og forberede de 47 

indkomne forslag. Herudover skal evalueringen af 

arbejdsmarkedsmodellen også forberedes. HB er også startet op 

på at lave det kommende budget. Økonomien er forholdsvis stram, 

og der bliver ikke plads til de store projekter de næste par år. 

HB har lavet forskellige processer på ældreområdet. Der er nedsat 

en referencegruppe ift. den kommende ældrelov, som Jeanette har 



  

 

brugt ift. hendes plads i det rådgivende panel. Sektorformand i 

FOA Torben Hollmann har sammen med Dansk selskab for 

fysioterapi i gerontologi og geriatri holdt oplæg for HB. Derudover 

har HB haft en temadrøftelse/proces sammen med sekretariatet. 

Praksissektoren og den pågående overenskomstforhandling fylder 

også. 

Der er nedsat en referencegruppe ift. ny medie- og 

brandingstrategi. Stine sidder med i referencegruppen.       

b. Spørgsmål til mødelister (bilag 1 og 2): Enkelte opklarende 

spørgsmål, men de fleste var blevet afklaret under ”Nyt fra 

regionsformanden” 

c. Aktuelt fra Regionsformanden: Det har været en travl sensommer 

med mange møder og arrangementer ude af huset. Der er en del 

forberedelse til det kommende rep-møde. Derudover har Stine 

brugt en del tid på gennemgang af budgetter/håndtering af mulige 

besparelser samt håndtering af en sag på en arbejdsplads.  

Der har været flere arbejdspladsbesøg/politikermøder og flere i 

vente.  

Og så er der opnået en politisk sejr, da Region Sjælland har valgt 

at drifte Exercise First med 8 millioner kr. om året fremadrettet samt 

afsætte 1½ million kr. om året til superviseret gangtræning. Begge 

dele er indtil videre forankret i PROgrez. 

Der er fortsat en travl kalender frem til 1. dec.   

d. Budgetopfølgning Konto 105 (bilag 3): Umiddelbart har vi en sund 

økonomi i regionen. Der er dog et par større poster her i efteråret, 

som vi skal være opmærksomme på. Blandt andet medlemsmødet 

med Dorthe Birkmose. OBS på, at indeværende budget/regnskab 

også indeholder vores opsparing til Fagkongres Sjælland 2023. 

 

Kl. 13.30 – 14.30: Repræsentantskabet 2022  

• Indkommende forslag: Da der er indkommet 47 forslag, er 

repræsentantskabet udvidet fra 2 til 3 dage. Forslagene er en god 

blanding af vedtægtsændringer, organisatoriske, medlemsrettede og 

faglige forslag. Enkelte er blevet slået sammen, da de har samme 

formål. Tobias har valgt at trække hans/vores forslag, da det nu er en 

del af et andet forsalg. Det samlede antal forslag når derfor kun op 

på 44.  

Det samlede materiale for repræsentantskabet frigøres d. 26. 

september. 

• Formøde d. 6. oktober i FysHuset: På nuværende tidspunkt er der 4 

deltagere, hvoraf nogle af dem er fra RB. Vi afventer endelig 

deltagerliste. Hvis det kun er RB, der kommer, så ændres mødet til et 

virtuelt møde. OBS for fremtiden om det skal være et virtuelt møde. 

       

 

 



  

 

Kl.15.00 – 15.30: Besparelser  

• Hvad ved vi? Slagelse Kommune er hårdt ramt, og det kommer formentlig til 

at koste et par vakante terapeutstillinger i genoptræningsenheden og i 

rehabiliteringstemaet. Stine, Kasper og TR fra genoptræningsenheden havde 

et møde med den ene udvalgsformand i starten af august, og Stine har sendt 

en mail til både seniorudvalget og sundhedsudvalget i uge 38 omkring de 

afledte effekter af de varslede besparelser. Derudover er terapeuterne på 

Blomstergården blevet indirekte berørt af besparelserne, da der nu er så få 

hænder, at de sættes til andre opgaver mm. Her er både ETF og D’Fys på 

sagen.  

Køge Kommune har varslet en ”besparelse”, hvor besparelsen skal komme 

ved at ansætte flere personer til at øge den rehabiliterende indsats i 

kommunen. Ellers er det ikke mange kommuner Stine har hørt fra. 

På Slagelse Sygehus er der varslet en indirekte besparelse, da der ikke er 

økonomi til at ansætte ekstra terapeuter i forbindelse med en fordobling af 

sengepladser i neurologien og geriatrien. Stine forsøger at få kontakt til 

sygehusdirektøren. 

Praksissektoren er som resten af verden ramt af energikrise og inflation, men 

der er endnu ikke rygter om afskedigelser.     

• Hvordan understøtter vi medlemmerne? Stine tager selvfølgelig dialogen med 

de berørte TR og medarbejdere, når der kommer henvendelser. Stine hjælper 

med at kigge budgetforslag og høringer igennem samt tage kontakt til 

politikere og pressen hvis nødvendigt.  

 

Kl. 15.30 – 16.00: Medlemsmøder d. 26. oktober og Fagkongres Sj. 2023 

• Moralsk stress v. Dorthe Birkmose: Stine kontakter Dorthe ift. 

hendes plan for arrangementet.  

• Opgaver på dagen: Der skal tages imod deltagerne. Der skal 

sættes roll ups op, arrangeres bolsjer, blokke, kuglepenne og 

keyhangers på stolene.  

• Tema til fagkongressen -gode ideer? Vi foreslår en lørdag i 

slutningen af oktober i 2023. Rehabilitering som tema kunne 

være et godt bud. Vi vil gerne starte ud med en paneldebat 

igen. Derudover kunne det være et oplæg i plenum ved 

Thomas Maribo om Hvidbog for rehabilitering og en mere, 

sessioner med forskellige oplægsholdere om rehabilitering 

(neuro, hjerte, multisyge, børn mm). Afslutning kunne være 

Bente Klarlund? Stine har haft kontakt til Lars Henrik fra DSF. 

Han/ de vil gerne hjælpe med planlægningen. 

 

Kl. 16.00 – 16.15: Danske Fysioterapeuters ”forhandlingsmetoder” (Jacob): Jacob har henvendt sig 

til Stine ang. et lille opslag i Corpus omkring en forhandlingssag i D’Fys, hvor foreningen havde 

hjulpet et medlem fra en offentlig arbejdsplads med at få styr på manglende indbetaling af pension 

fra arbejdsgiverens side. Jacob var bekymret for, hvordan foreningen håndterer sådanne sager, da 

han havde hørt negativt om andres fagforeningers forhandlingsmetoder.  



  

 

Stine har selvfølgelig vendt sagen med forhandlingschefen, som har givet en uddybning af både 

den konkrete sag i Corpus, men også hvordan de generelt håndtere disse sager.  

Vi vendte desuden sagen på mødet, og der kom nogle eksempler på bordet, som Stine bringer 

videre ind til forhandlingschefen, da de kræver en opmærksomhed ift. sekretariatets rådgivning af 

medlemmerne.  

Vi var dog alle enige om, at man skal huske, at en historie hurtigt kan gå fra en fjer til 5 høns, når 

man ikke selv har været involveret i sagen.    

 

Kl. 16.15 – 16.30: Opsamling på dagen: Det har været en god og produktiv dag.   

 

Dag 2 

 

Kl. 9.00 -11.00: Hilse-på-besøg af Jeanette Præstegaard 

Regionsbestyrelsen får på mødet besøg af Danske Fysioterapeuters formand 

Jeanette Præstegaard. Jeanette vil give en kort præsentation af Danske 

Fysioterapeuters strategiske ambition og politiske prioriteringer som bagtæppe 

for det forestående repræsentantskabsmøde. Der vil være mulighed for 

spørgsmål og debat om såvel Jeanettes oplæg som de forslag, som der på 

nuværende tidspunkt er kendskab til – herunder den evaluering af Danske 

Fysioterapeuters arbejdsmarkedsmodel, som skal præsenteres og drøftes på 

repræsentantskabsmødet.  

Jeanette startede med at fortælle lidt om, hvad hun havde arbejdet med siden 1. 

april. Der er været meget fokus på ældreområdet (deltagelse i ældrepanel, 

nedsættelse af referencegruppe, samarbejde mellem fag og politik mm). HB er i 

gang med at udarbejde nogle pejlemærker og en politik på området. Ift. 

praksisområdet er OK-forhandlingerne stadig i gang, og der er nogle forskellige 

tiltag på vej på området. Vi er begyndt at kigge ind i, hvordan vi kan være med til 

at løft den livslange læring i bredden. Vi har været rigtig dygtige til at løfte os i 

højden, men vi vil også gerne kunne bevise over for sundhedsmyndighederne, 

at vi også løfter niveauet i bredden (skills stations, masterclass, efterudd, 

differentieret supervision mm). Der har været mange møde med politikere, 

samarbejdspartnere, udarbejdelse af høringssvar mm. 

Jeanette er ved at lære sekretariatet at kende, og der er sat nogle 

forandringer/ændrede arbejdsgange i gang i sekretariatet. 

Derudover havde vi en snak om, hvordan samarbejdet kan være mellem RB og 

formanden. 

 

Kl. 11.15 – 12.00:  Fokusområderne (Bilag 4) 

• Fokus de næste 6 måneder -kobles sammen med Ida og Jeanettes besøg: 

Fokusområderne er rettet til og kan findes på hjemmesiden sammen med 

referatet. 

 

 

 

Kl. 13.00 – 14.00: Kort nyt 



  

 

• Praktiserende: SU-årsmøde i uge 38 → præsentation af 

netværkskonsulenter, tale/oplæg ved formand Jeanette Præstegaard, 

snak om kompetenceudvikling/netværk, udgiftsudvikling på de to specialer 

og kort nyt fra OK-forhandlingerne.  

• TR, herunder TRR: Besøg af netværkskonsulent Ida på sidste møde. 

Temadrøftelse om politisk interessevaretagelse og besparelser med afsæt 

i slides fra sekretariatet. Mange gode og lærerige snakke om forskellige 

dilemmaer og udfordringer på arbejdspladserne. Andre emner på dagen 

var materialer fra DSA, dimittender og SOME-idéer.   

• Lederområdet: Lederkonference d. 2/11. Fokus på ledelse i 

praksissektoren → flere D’Fys kurser omkring ledelse bliver dog aflyst pga. 

for få deltagere?!?! 

• Arbejdsmiljø: Regionalt AMR-møde i uge 39, hvor Stine deltager.  

• AC: Der er kommet ny direktør: Sofie Nilsson. Sofie skal også være vores 

dirigent til repræsentantskabsmøde. Formand Lisbeth Lintz er mere synlig 

på SOME mm, end den tidligere formand var. 

• Arrangementspuljen  

• Nyt fra arrangementsgruppen: De havde udvalgt psykiatrien som 

overordnet tema for de næste par arrangementer, men det har været 

svært at komme i mål med oplægsholdere, derfor er der endnu ikke 

annonceret nogle arrangementer.   

• Status og økonomi (bilag 5): Intet nyt siden sidst, da der ikke er 

afholdt flere arrangementer. 

• Uddannelse, studerende: På dialogmødet med uddannelsesledere har de 

blandt andet diskuteret, om der kan blive flere praktikpladser på de lidt 

mere specialiserede områder (fx pædiatrien, sportsfysioterapien, psyk 

mm)  

Der afholdes studiedag sammen med DSF. Afprøves først i Østdanmark. 

Tobias er sammen med studerende fra de andre sundhedsfaglige 

uddannelser skribent på et debatindlæg op til folketingsvalget. Der har 

været møde med Ida (netværkskonsulent) ift. opstart af muligt netværk for 

-studerende (regionalt/nationalt). Til første møde var de 5. 

Studenterambassadørerne på Absalon er ved at udarbejde et årshjul, så 

der fremadrettet ligger en skabelon for arbejdet. 

• Sociale medier/Facebook  

1) Dimittend-indsats (fagligt nålearrangement primo 2023) 

2) Besøg af formand Jeanette Præstegaard 

3) Arrangementer/netværk 

 

Kl. 14.00 – 14.15: Referat (bilag 6) Enkelte redaktionelle rettelser ellers godkendt.  

 

Kl. 14.15 – 15.00: Opsamling og tak for denne gang: Det har været et par gode og arbejdsomme 

dage.   

 

 


