
Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 23.august 2017. 
 
Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Rosa Fuglsang, Malene Parbst 
Jespersen, Line Reffelt Jørgensen, Lisbeth Schrøder, Stine Bøgh Pedersen. 
Fraværende: Marjanne den Hollander. 
Ordstyrer: Lisbet Jensen 
Referent.  Lise 
 
Emner til politisk drøftelse. 
Revision af målsætning for regionsbestyrelsens arbejde: Målsætning gennemgået og 
ændringer indskrives. Sendes til endelig godkendelse i RB, hvorefter den lægges på 
hjemmesiden. 
Stillingtagen til dialogmøde efteråret 2018: Bestyrelsen beslutter at vi skal afholde 
dialogmøde for medlemmerne efteråret 2018.På næste møde bliver der en 
brainstorm på emner og der nedsættes en arbejdsgruppe. I region Hovedstaden har 
de afholdt et par dialogmøder, som vi vil lade os inspirere af. Lise finder materiale 
om dette. 
Stillingtagen til seminar for regionsbestyrelsen: Vi afventer hvorvidt alle RB deltager i 
Folkemødet 2018. Alternativt afholder vi seminar i foråret 2018. 
Udfolde og tage handling på følgende indsatsområder: 
Demensområdet: Området er en del af Strategiplan 2018.Lise tjekker op på hvad der 
står om dette og giver RB melding. Sættes på igen. 
De studerende: Vi snakkede om det var en god ide at invitere de studerende til en 
slags ”midtvejsmøde” og hvad indholdet skulle være. Hovedindholdet skulle være på 
hvilke fremtidsmuligheder professionen byder på, hvilke tilbud har foreningen osv. 
Det er tvivlsomt om de studerende fanger dette på intro af 1. semester. 
Lise går videre med tanken til uddannelsesstederne og til 
sekretariat/regionsformænd. 
Dimittenderne: Det planlagte møde 10.oktober må desværre udskydes. 
Netværk selvstændige: Vi skal vide mere om hvad de har behov for? Hvad er der af 
tilbud i forvejen? Og skal det være et tiltag, der ligger centralt? Lise bringer den til 
en start videre. 
 Logistisk medlemsinddragelse: Handler om at ”få hele regionen med”. Lisbeth 
Schrøder kontakter Andre` Niemeyer, der bragte det op på GF. 
 

1. Emner til orientering, drøftelse og stillingtagen 
 
Regionsformand/ HB 
Nyt Fra HB: Der har ikke været møde siden sidste RB møde. 



Spørgsmål til møde listen: Opklarende spørgsmål besvaret 
Møder i 2018: Afventer HB mødedatoer, besluttes 31/8. Derefter doodles. 
Regnskabsstatus: Taget til efterretning. Kan vi have en billigere telefonaftale? Lise 
hører ad. 
Kommunal-og regionsrådsvalg: Der afholdes valgmøde af SHK 6/11, nærmere følger. 
LO/FTF har meddelt valgmøde i Kalundborg 6/11.Når vi får yderligere viden om 
møder skal vi rundsende den. 
Der er sendt mail til samtlige vælgerforeninger/partiforeninger med relevant 
inspirationsmateriale. 
Der er oprette en side med materialet på: https://fysio.dk/kommunalvalg-17 
Jubilæum: Afholdes 23/5 på Menstrup Kro. Annonceres centralt fra. 
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde, formøde. Extraordinært 
repræsentantskabsmøde afholdes 25/11.Der er planlagt medlemsmøde om dette 
9/11 17.00-20.30 i Ringsted Kongrescenter. Annonceres og styres centralt fra. 
Strategiplan 2018, status: Der blev særligt orienteret om status for lederområdet og 
om arbejdsgiverforening. Lise hører om der jævnligt foreligger opdateret status fra 
sekretariatet, der kan sendes til RB. 
Andre indsatser/netværk, status: Orientering om planlagte møder og indsatser. Der 
annonceres i fagblad, på hjemmeside og på Facebook 
Praktiserende: Orientering om kommende Ok forhandlinger, Status for 
akkreditering og om medlemsmødet om Risikobaserede tilsyn 
TR, herunder TRR: Der er travlt med at indsamle OK- krav og skabe debatter blandt 
medarbejderne. Der laves mange flere genoptræningsplaner. Det bør påpeges 
centralt fra, at der er behov for flere fysioterapeuter og ergoterapeuter plus at der 
bør flyttes penge mellem afdelinger /sektorer når opgaverne flyttes. 
Der afholdes årskonference for TR 24-25/10. 
Lederråd: Lederrådet kører godt og der er gang i mange vigtige politiske 
dagsordener på møderne. 
Der er Lederkonference 14-15/11. Også denne gang med et ”spor” for klinikejere. 
Arbejdsmiljø. Der afholdes centralt fælles rådsmøde med Amir, TR og ledere 
15/9.Dette for at styrke samarbejdet om fælles dagsordener. 
Uddannelse, studerende: Den nye uddannelsesstruktur er ved at blive rullet ud. 
UCSJ har skiftet navn til Absalon. Der er besluttet revideret organisationsstruktur. 
Campus i Køge er sat i bero. 
https://phabsalon.dk/nyheder/nyhed/ucsj-justerer-beslutning-om-
udbudsstrukturen/ 
 
Sociale medier: OK 

https://phabsalon.dk/nyheder/nyhed/ucsj-justerer-beslutning-om-udbudsstrukturen/
https://phabsalon.dk/nyheder/nyhed/ucsj-justerer-beslutning-om-udbudsstrukturen/


Arrangementspuljen: Mødet om ryg-og nakkeproblematikker er annonceret og 
tilmeldingen er i gang. 
Opfølgning på sidste møde 
Referat fra mødet 22/6: Der skal følges op på konstitueringen. 
Er nu lagt på hjemmesiden 
Dagsorden til næste møde.    

 

 Dialogmødet efteråret 2018 

 Folkemødet 2018/ bestyrelsesseminar 2018 

 Demensområdet udfoldes. 
 
Ordstyrer til næste møde: mangler 
 

 

Lise 080917. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


