
 Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 8.marts 2018. 

 
Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Rosa Fuglsang, Malene Parbst Jespersen, 

Marjanne den Hollander, Line Reffelt Jørgensen, Lisbeth Schrøder (til 12.30). Stine Bøgh Pedersen,  

Fraværende: Annegrete Larsen. 

Ordstyrer: Lisbet Jensen 

Referent.  Lise 

 

Emner til politisk drøftelse. 

Revidering af retningslinjer for arbejdsgrupper: 

Punktet handlede om ren konkretisering af tekst. Godkendt. 

Stillingtagen til honorering af aktuelle arbejdsgrupper (bestyrelsesseminar/Folkemøde Møn og 

dialogmøde):  

Bestyrelsen tiltrådte det udsendte forslag (medsendes) 

Status og drøftelse af   indsatsområder til nu og fremover:  

Bestyrelsen havde en overordnet drøftelse og status. Vi fortsætter med det fokus vi har besluttet og 

afventer yderligere vedrørende HB` s midtvejsevaluering af Strategiplan 2018.Den skal behandles 

mere detaljeret på kommende regionsformandsmøde for hvordan de centrale og regionale indsatser 

foldes ud og spiller sammen. 

Snak om GOP og hvem laver dem egentlig? Skal vi i foreningen sætte mere fokus på dette og være 

lidt mere tydelige i at terapeuter bør lave dem og at normeringen skal følge med til det? 

Hvordan kan vi regionalt støtte op om dette? Særligt fokus i psykiatrien. 

Generelt vil vi presse på for mere fokus på psykiatrien centralt-det handler ikke kun om GOP. 

Inspiration: https://fysio.dk/nyheder/nyheder-2018/15-anbefalinger-til-at-styrke-psykiatrien 

Hvordan følges op? 

Vi vil centralt forfølge snakken om at arbejde for avancerede kliniske fysioterapeuter ala 

avancerede kliniske sygeplejersker(APN): https://dsr.dk/politik-og-nyheder/det-mener-

dsr/avancerede-kliniske-sygeplejersker 

Lisbeth Schrøder har haft en dialog med Slagelse Kommune om dette-den følger vi op på med vores 

kontakt til nyvalgte kommunalpolitikere (se senere). 

Snak om manglende ressourcer i medlemmernes daglige arbejdsliv-  hvordan påvirker det 

kvaliteten? 

Vi ser gerne mere fokus her. 

Status og drøftelse af netværk: 

Orienteringen taget til efterretning. 

Status og drøftelse af demens: 

Vi har fået en del tilbagemeldinger på udsendte mails, men vil gerne have flere. I tvivl om den er 

nået til de rette-Lise gensender mailen. Skal kobles med centrale initiativer og kommer op på et RF 

møde. 

Status og drøftelse af psykiatrien: 

Lise orienterede om besøg hos retspsykiatrien og deres landsdækkende netværk. Som nævnt 

ovenfor vil vi gerne have mere centralt fokus på psykiatrien (ikke kun konference) generelt. 

Vi arbejder videre lokalt med tanker om evt. delestillinger somatik /psykiatri. 

Status og drøftelse af politisk arbejde: 

Vi udvælger 3 kommuner, som der skal arbejdes mere i dybden med om udvalgte emner: 

Slagelse: APN og kompetenceudvikling. 

Næstved: Børn/unge 

Lolland: Demens (evt. ulighed i Sundhed) 

https://fysio.dk/nyheder/nyheder-2018/15-anbefalinger-til-at-styrke-psykiatrien
https://dsr.dk/politik-og-nyheder/det-mener-dsr/avancerede-kliniske-sygeplejersker
https://dsr.dk/politik-og-nyheder/det-mener-dsr/avancerede-kliniske-sygeplejersker


Det er aftalt sekretariatsbistand til at kortlægge de enkelte kommuner i forhold til dette. 

Vi mener godt samtidig vi kan kontakte kommunerne generelt. 

Hvordan kan vi få overblik over hvor i kommuner/region, der er sundhedsfaglige politikere? Lise 

hører om det er muligt centralt fra. 

Evaluering af 2017: 

På sin vis godt, at der ikke er så stor udskiftning af bestyrelsesmedlemmerne, det giver kontinuitet. 

Efter hvert bestyrelsesmøde skal der udsendes kort, præcist nyhedsbrev til hjemmesiden/Facebook 

(Max 3 ting). 

Vi opretter en Instagramprofil. Stine har oprettet den og hun og Lisbeth Schrøder er 

hovedansvarlige. 

Vi vil bede om besøgstal for hjemmesiden. Hvor mange går ind på den? Lise efterspørger. 

Emner til orientering, drøftelse og stillingtagen 

 

Regionsformand/ HB 

Nyt Fra HB: 

Status arbejdsmarkedsmodel: Valg til sektionsbestyrelser er i gang. Vi afventer. 

HB `s midtvejsevaluering af Strategiplan 2018:Foreløbigt bilag var udsendt. Blev behandlet under: 

Status og drøftelse af   indsatsområder til nu og fremover:  

Status OK 18: Vi afventer forhandlinger, men der er aktiviteter i gang i både region og kommuner. 

Bestyrelsen holdes løbende orienteret via mails. 

Spørgsmål til møde listen: Kort orientering om konferencen om Fysioterapi i det 21.århundrede. 

Årsregnskab 2017: Taget til efterretning 

Budget 2018 detaljeret: Godkendt 

Status jubilæum: Er på plads, tilmeldingen åbnet 

Årshjul 2018-2019: Opdateres, medsendes i ny udgave. 

MSI Sjælland: Taget til efterretning 

Valg repræsentantskab 2018: frist for opstilling er 15.maj.Giv Lise besked. 

Status seminar: Forberedelse i gang, se status notat. Lise skal have besked om I deltager og 

overnatter. Forhåndsadviserer Ann Sofie. Planlægningsgruppen arbejder videre. 

Status Folkemøde Møn: Ikke lægge os for fast, lidt frie tøjler. Lise snakker med de andre SHK 

organisationer. 

Status dialogmøde oktober 2018: Planlægningsgruppen skal mødes 16/4. 

Brainstorm: vejen ind til det politiske led, hvordan får man sin stemme hørt? Gerne arbejde i mindre 

grupper. 

Oplæg evt. om kostvejledning. 

Mødeplan resten af 18 og dato GF 2019: Årets møder er fastsat. Dato for GF sættes på næste møde. 

Praktiserende: 

Marjanne orienterede om nye politikere i SU. KL har ikke udpeget. De regionale er Lars Hoppe Søe 

og Jens Gredal. 

SU` erne har holdt et møde med snak om fokusområder og strategi i den næste periode. 

TR, herunder TRR: 

Line og Malene er genvalgt for en ny periode til RB (frem til lige før GF 2019). 

Orientering om emner på møderne. 

Referater fra møderne kan ses her: https://fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/for-dig-som-

er/tillidsreprasentanter/referater-fra-tr-moder 

Arbejdsmiljø: 

Der er udpeget nyt arbejdsmiljøråd: https://fysio.dk/om-os/om-organisationen/rad-og-

udvalg/arbejdsmiljoradet 

https://fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/for-dig-som-er/tillidsreprasentanter/referater-fra-tr-moder
https://fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/for-dig-som-er/tillidsreprasentanter/referater-fra-tr-moder


FTF: 

LO/FTF fusionen skal afgøres på ekstraordinær kongres 13/4. Et flertal af Hovedbestyrelsen har 

sagt nej. https://fysio.dk/nyheder/nyheder-2018/hovedbestyrelsen-nej-til-fusion-mellem-ftf-og-lo 

Uddannelse, studerende: 

 Periodens sidste Uddannelsesudvalgsmøde afholdes 21/3.Der er mulighed for at udvalget selv 

vurderer, hvem en del af bemandingen skal være. 

Sociale medier:  

Kører fint- nu med Instagram. 

Arrangementspuljen: 

Der forelå en forespørgsel på forslag til 2 emner for et arrangement. Begge opfylder betingelserne 

og der kan arbejdes videre med en plan. 

 

Opfølgning fra sidste møde:  Godkendt. 

 

Evt. Snak om valg til sektionsbestyrelser og stemmesedler. Nogle har ikke fået. 

 

Evaluering af dagsorden. 

 

Evaluering af mødet. God og fin styring. 

 

Dagsorden til næste møde. Næste møde er 29.maj. 

 Dato for GF 2019. 

 

Ordstyrer til næste møde. ?? 

 

https://fysio.dk/nyheder/nyheder-2018/hovedbestyrelsen-nej-til-fusion-mellem-ftf-og-lo

