
Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 31.august 2016. 

 
Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Malene Parbst Jespersen, Marjanne den 

Hollander, Line Reffelt Jørgensen (til 13.00), Lisbeth Schrøder (fra 10.00), Mark Ebbesen. 

Fraværende: Rosa Fuglsang, 

Ordstyrer: Malene 

Referent.  Lise 

Emner blev på mødet behandlet i en anden rækkefølge, da Tina Lambrecht deltog fra 14.00-15.00. 

Referenten har valgt at følge referatskabelonen. 

 

Emner til politisk drøftelse. 

 

1. Emner til politisk drøftelse. 

 

  Strategiplan 2018: (fra 14.00-15.00) 

Der er igangsat en proces vedrørende strategiplan 2018.  

I den forbindelse bliver regionsbestyrelserne involveret. 

Tina Lambrecht samt Anders Lorentzen fra sekretariatet deltog fra 14.00-15.00. 

Tina kom med et oplæg, derefter var der gruppearbejde og opsamling. 

Vores input og bemærkninger bliver inddraget. 

Der er lavet en proces for hvordan regionsbestyrelsen kan følge arbejdet. 

Der er udarbejdet særskilt referat fra drøftelsen om strategiplan 2018. Medsendes. 

 

 

  Forberedelse til Repræsentantskabsmødet 2016. 

Sidste frist for at fremsende forslag til repræsentantskabsmødet er 1/9. 

RB har samlet ikke forslag at fremsende. Marjanne fremsender på vegne af Fraktionen af 

Danske Ridefysioterapeuter forslag om fraktionens repræsentation i udvalg, dette 

begrundet i at der fremsættes (af HB), forslag om at nedlægge kontaktperson ordningen 

for ride fysioterapeuter og praktiserende udenfor OK. 

Følgende andre punkter fremsættes af HB: 

 Forslag om etablering af arbejdsgiverorganisation i Danske 

Fysioterapeuter 

 Der kommer er punkt udenfor dagsordenen, der om handler om mere 

medlemsinvolvering, mere medlemsdemokrati. 

 Og så skal der selvfølgelig fremlægges budget for 2017-2018 

Bestyrelsen havde en snak om, hvilke kriterier, der skal tænkes på ved valg til HB. 

 Status og fremover for nuværende initiativer i Region Sjælland. 

Hverdagsrehabilitering, netværk: Det er meningen at de op startede regionale netværk skal 

køre videre af egen drift. 

Lise har i samarbejde med Andreas fra Næstved Kommune planlagt næste møde 14/9.Der er 

20 deltagere. 

Der skal for hver gang nedsættes en gruppe, som skal stå for næste møde. 

Lise er inde over ang. det praktiske og annonceringen. Desuden betaler vi forplejning på et 

rimeligt niveau. Møderne skal gerne holdes på arbejdspladserne, så udgifterne holdes nede. 

Fysioterapeuter i lægepraksis: Der er rigtig meget fokus på det. Der er en del materiale på 

fysio.dk: 



 https://fysio.dk/nyheder/2016/guide-til-arbejde-i-lagepraksis/ 

https://fysio.dk/nyheder/2016/ny-analyse-fysioterapeuter-kan-lose-lagemangel/ 

Vi beslutter at vi vil starte med at afholde et medlemsmøde om dette. For at høre hvor 

medlemmerne er, hvad tænker de og hvordan er interessen for det. Næste trin kunne være at 

invitere politikere, men vi vil først inddrage vores medlemmer. 

Der arbejdes sideløbende med det på politisk plan, både centralt og regionalt, når det er 

muligt. Desuden er der fokus på det i dialogforum regionsformænd og praksiskonsulenter. 

Vi kontakter sekretariatet for yderligere indhold. 

Lise og Mark har opgaven. 

Fysioterapeuter i beskæftigelsesindsats: Lise er ved at arrangere et netværksmøde i 

samarbejde med Rene Andreasen fra sekretariatet. Vi vælger at inddrage medlemmerne og 

få deres input og status, før det tages kontakt til de kommunale politikere. 

Mødes afholdes 22/11 i Slagelse. Materiale mailes rundt. 

Psykiatrien: Der har været dialog med UCSJ om at sætte en indsats i gang, for at få oprettet 

praktikpladser i psykiatrien. Foreløbig sat på pause grundet nytænkning af praktik hos 

UCSJ. Lise har fået oversigt over fysioterapeuter i psykiatrien og vil tage kontakt til dem. 

Børn i Folkeskolen: Denne indsats kører stadig. Lise skal på besøg i Kalundborg Kommunes 

Børn-familieudvalg 7/9. Der var fokus på det på Folkemødet. Der arbejdes på centralt plan 

politisk/administrativt. Vi er klar hvor der viser sig muligheder for dialog og samarbejde om 

indsatsen. Tilkendegivelser om, at der burde komme et direktiv ovenfra om at kommunerne 

skal have fokus på at benytte nyeste viden om motoriks betydning for læring, sundhed og 

trivsel. 

Og så er det et emne på vores Minifagfestival 

 

Emner til orientering, drøftelse og stillingtagen 

Regionsformand/ HB 

Nyt Fra HB: Orientering om fratrædelse af direktør, diskussioner om arbejdsgiverforening og andet 

aktuelt. Der henvises til HB referaterne på hjemmesiden 

Spørgsmål til møde listen: Opklarende spørgsmål 

Aktuelt fra RF: Der skal være en snak blandt regionsformændene om, hvordan vi får vores behov 

for sekretariatsbistand opfyldt. Vi er forskellige. Janus er fratrådt og vi skal have ny web-

studentermedhjælper. Desuden er der behov for yderligere assistance, da en stor del af både 

nuværende og ny strategiplan er lagt an på stor grad af regional involvering og aktivitet. 

Lige ledes hvis der skal være anden indsats på medlemsinddragelse, involvering. Dette skal i stor 

stil udleves i regionerne.  

Mini -fagfestival, status samt stillingtagen til min. antal deltagere. Der er 31/8 100 tilmeldte, 

betydelig mindre end forventet. Vi havde en snak om, hvorvidt medlemmerne er opmærksomme på 

dagen. Bestyrelsen beslutter at gennemføre. Der skal evalueres på min. antal   deltagere generelt og 

i særdeleshed for regionens medlemmer samt formidling og relevans. 

Repræsentantskabsmødet: Vi er meget tilfredse med at vi havde den højeste stemme%- 24,9. Mark 

er tilmeldt som gæst. Vi har afsat midler, så der er plads til endnu et bestyrelsesmedlem. Lise mailer 

rundt. Medlemsmødet er annonceret. Alle prioriterer at deltage. 

Evaluering regionskonference: Generelt stor tilfredshed, dog mente flere at forskeren var lidt tung 

at fange, men der er tal måske. Kunne være interessant at få oplægget omsat til mere prosa. 

Der er udarbejdet notat om opfølgning på regionskonferencen. 

Næste år afholdes regionskonference uafhængigt af Folkemødet, hvilket giver 2 dage mere 

koncentreret kompetenceudvikling af regionsbestyrelserne om end forberedelse til Folkemødet jo 

også er politisk kompetenceudvikling. 

https://fysio.dk/nyheder/2016/guide-til-arbejde-i-lagepraksis/
https://fysio.dk/nyheder/2016/ny-analyse-fysioterapeuter-kan-lose-lagemangel/


Evaluering Folkemødet samt regnskab: En snak om relevansen af at vi deltog hele bestyrelsen i 

Folkemødet. Får vi nok ud af det. På en arbejdsplads har de været ret skeptiske. Der var da heller 

ikke enighed i bestyrelsen, om det giver det ønskede resultat i forhold til hvad det koster. Der var 

særligt fokus på den del af forplejningen regionen har finansieret. Enkelte bestyrelsesmedlemmer 

tilkendegav, at det var ekstravagant, andre at der jo lå et stort frivilligt ulønnet arbejde sideløbende 

med. 

Det er en snak vi skal have igen og generelt have en fælles forståelse og retningslinjer for hvor 

niveauer for dækning af udgifter er. 

Der forelå særskilt regnskab for bestyrelsens deltagelse i Folkemødet. Det har kostet 44.000. 

Der skal centralt tages beslutning om, hvem der deltager i Folkemøde næste år ligesom der skal 

evalueres i HB. 

Opfølgning på regionskonference og folkemøde: Ikke nået. Sættes på næste gang. 

Har vi behov for et extra RB møde?: Lise udsender doodle. 

Planlægningsgruppe GF 2017: Rosa, Lise og Mark. Bestyrelsen holdes orienteret og med på 

beslutningerne. 

Regnskabsstatus/budgetopfølgning: Få opklarende spørgsmål. Ikke alle udgifter og indtægter fra ex 

Folkemødet er bogført. Ellers taget til efterretning 

Praktiserende: 

Marjanne orienterede om, at praksisplanen er i høring. Lise laver hørings svar fra os i samarbejde 

med sekretariatet. Marjanne sidder med i en arbejdsgruppe, der bl.a. skal snakke om akkreditering 

på ride fysioterapeut området. 

Orientering om årskonference for alle SU er samt årsmødet her i regionen. Et af emnerne bliver 

indsamling af krav til OK.  Heraf en snak om hvordan vi får medlemmerne aktiveret-skal det foregå 

på en anden måde? 

Bestyrelsen havde en snak om, hvorfor den økonomiske ramme for speciale 51 ser ud til at 

sprænges? Er der belastningen fra sundhedsforsikringer? Flere henvises til træning frem for 

operation ex, GLAD projekt og rygforløbsprogram. Økonomien bør følge med. 

Enhed for kvalitet har afholdt regionale møder med temaet: Modernisering af OK. Vi tænker at de 

tanker der blev vendt der kommer frem på årsmøderne og kan komme i spil til kravs indsamlingen. 

Mark orienterede om at PF (Praktiserende Fysioterapeuter) holder medlemsmøder i efteråret med 

temaet: Hvad er de forskellige aktørers rolle i fremtidens praksissektor? 

http://www.praktiserendefysioterapeuter.dk/Kurser/Medlemsmoder-okt-20161/ 

 

TR: 

Line og Malene orienterede om sidste TR møde med et meget oplysende besøg fra DSA (vores A-

kasse). De har en del tilbud så som stresshåndtering, socialrådgivning, karriererådgivning, hjælp til 

at rekruttere en medarbejder samt TR –temadage. Ikke alle TR er klar over dette. 

Årskonferencen for TR er 4/10 og handler om: Aldrig mere for lidt tid. 

Lisbet orienterede om at der på næste TR møde skal være valg til TR-rådet. 

Fra TR-rådet(Lisbet): Optaget af ytringsfrihed, forberedelse til Repræsentantskabsmødet i 

samarbejde med Amir. 

HB har nikket til at TR konferencer i 2017 og 2018 bliver 2-dages. 

Arbejdsmiljø. 

Kim Schoubo, TR og Amir, Roskilde Kommune er valgt til repræsentantskabet som Amir. 

På Næstved Sygehus har der været kampvalg til posten som Amir. 

Lise deltager i regionalt møde for Amir (fys og ergo) 2/11. 

Uddannelse: 

http://www.praktiserendefysioterapeuter.dk/Kurser/Medlemsmoder-okt-20161/


Den lokale studieordning er ved at blive implementeret. Danske Fysioterapeuter følger udviklingen 

og uddannelsesudvalget er tæt med. 

Der er nedsat en evalueringsgruppe, hvor Lisbeth Schrøder er indstillet af Danske Regioner til at 

sidde. Der er ikke endelig udpeget endnu. 

Sociale medier: 

Der tilkendegives at der kan lægges mere på Facebook om end vi er ret godt med. 

Vigtig at vise hvad vi laver, både RB og RF. 

Indslaget om den bedste historie skal på igen. 

Arrangementspuljen: 

Kurset om dans til parkinsonpatienter er annonceret. Der er ikke aktuelle ansøgninger. 

På et kommende møde skal vi revidere retningslinjerne. 

Opfølgning på sidste møde. 
Endelig godkendelse af referat fra 31/5. Godkendt. 

 

Evaluering af dagsorden. 

 

Evaluering af mødet. 

 

Dagsorden til næste møde. 

Snak om Regionskonference, Folkemøde 

Opfølgning på disse. 

GF. 

 

Ordstyrer til næste møde. Ikke afklaret. 

 

Lise 260916. 


