
 Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland. 29.maj 2018. 

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

Marjanne den Hollander, Line Reffelt Jørgensen, Lisbeth Schrøder, Stine Bøgh Pedersen,  

Fraværende: Annegrete Larsen. 

Ordstyrer: Rosa. 

Referent.  Lise 

 

Emner til politisk drøftelse. 

OK 18(offentlig og status praksis): Marjanne orienterede om status for praksis OK. Derudover snak 

om forløb af de offentlige forhandlinger og særligt evaluering af udsendelse og tilstedeværelse af 

konfliktmateriale til medlemmerne. Tilkendegivelserne bringes videre. 

Hjemmesiden:  Emnet er på HB møde 30/5.Bestyrelsen kom derfor med tilkendegivelser om 

fysio.dk generelt og vi havde en indledende snak om, hvordan vi bruger den regionale hjemmeside 

og det fremtidige behov set i lyset af økonomien vi lægger i det. 

Indsats for dimittender: Bestyrelsen finder det yderst vigtigt, at der er aktiviteter og tiltag for at 

fastholde og rekruttere både studerende og dimittender. Der var medsendt materiale, der belyser at 

region Sjælland er den region med mindst frafald af dimittender. 

Bestyrelsen var bedt om at tage stilling til om de ville være med til at ringe til dimittenderne kort 

efter endt uddannelse. 

Bestyrelsen anser det på nuværende tidspunkt ikke for optimalt for dem at ringe rundt til 

dimittenderne. Bestyrelsen påpeger en vifte af andre tiltag, som de finder givtige. 

 Kommer vi ud på uddannelserne, som snakket om på ex 5.modul? 

 Kan vi profitere af at de er i praktik i 12.modul og bruge TR? Velvidende at alle ikke møder 

en TR. 

 Genigangsætte tidligere plan om dimittend møde med fagligt indhold. 

 Der efterspørges viden om hvordan kontakten fra foreningen er til de studerende op til 

dimissionen?  

 Hvad er erfaringerne med at der ansættes studenter ambassadører på alle uddannelserne? 

Vi afventer yderligere erfaringer med at ringe rundt og brug af ambassadører. 

Vi arbejder med emnet på vores seminar i august: Hvordan ser fremtidens forening og 

medlemmernes behov ud? 

Status strategier, indsatser: 

Demensområdet: Vi har forespurgt kommunerne om deres tilbud for demente borgere. Der er 

kommet svar fra 12 kommunale ledere. Der viser sig et meget forskelligt tilbud og organisering af 

indsatsen. Men også at der er mange tanker og tiltag i gang- altså at der er stort fokus på området i 

kommunerne. 

Vi konkluderer følgende: 

 Hvordan er den centrale strategi? Hvad gør de andre regioner? Kan vi få viden om 

forskning, evidens, projekter på området?  

 Vi skal holde kontakten til lederne? Hvad kan vi gøre for dem? 

 Bruge lokal viden fra ex Næstved og Kalundborg? Som emne på netværksmøder for dem 

der arbejder i hverdagsrehabilitering. 

 Ved andre faggrupper nok om hvad fysioterapeuter kan byde ind med til denne 

borgergruppe? 

 Emnet er på RF møde7/6. Lise bringer vores synspunkter og spørgsmål videre. 

I øvrigt om den centrale reviderede strategiplan: 

 Vi afventer at der kommer noget centralt fra på diverse områder. Særligt snakkede vi om at 

indsatsen for fysioterapeuter i folkeskolen er ændret til børns sundhed. Hertil bemærkede 



bestyrelsen, at det er vigtigt at bruge dem der ved noget om emnet og afklare hvad 

bestyrelsens rolle er. Vores fornemmelse er, at der er stor opmærksomhed på vigtigheden af 

børn, bevægelse og indlæring. Så der sker noget på området. 

 Godt at der er kommet politisk fokus på økonomien i regionerne -vigtigt at holde fokus på 

fagligheden 

 Hvordan spiller vi ind i det fysisk aktive sygehus? Vigtigt område. 

Efterfølgende er der kommet revideret strategiplan fra sekretariatet. Den medsendes det godkendte 

referat. 

Status på indsatser her i regionen: Der medsendes skriftlig oversigt. 

Rep.2018: Der afholdes fredsvalg i Region Sjælland. Valgt er Lisbeth Schrøder, Stine Bøgh 

Pedersen og Marjanne den Hollander. 

Følgende besluttes: 

 Der sættes opfordring på Facebook til medlemmerne om at være obs. på forslag til 

Rep.2018. 

 Vi afholder åbent medlemsmøde med gennemgang af dagsordenen. Foregår 22/10 17.00-

19.00. 

FTF/LO fusionen- hvad gør vi lokalt? Der var udsendt bilag med LO` organisering i Region 

Sjælland. Vi afventer hvad hovedorganisationerne lokalt iværksætter. 

Status for arbejdet med politikerkontakt: Arbejdet med de udvalgte kommuner og fokusområder er i 

gang med at blive afklaret. Der er givet input til regionale fokusområder, som er meget de samme i 

alle regioner. Men det hele har været lidt på stand by grundet OK 18. 

Mini - fagfestival 2019: 

Bestyrelsen skulle tage stilling til følgende: 

 Tid og sted: Vi beslutter 5/10 2019 i Ringsted Kongrescenter. Lise booker. 

 Rammer: Vi vil meget gerne indlede et samarbejde med Danske Selskab for Fysioterapi til 

denne dag. Lisbeth Schrøder kontakter formanden, Lars Henrik Larsen. 

Det videre arbejde med planlægning og tovholder afventer dette. 

 Navn: afstedkom stor diskussion om det skal hedde regional fagkongres eller regional 

fagfestival. Vi sætter emnet på igen til vores september møde. 

Arbejdsmiljø, hvordan kan vi give det fokus? 

Snak om, at det meget er noget der arbejdes med lokalt og vigtigheden af at give 

arbejdsmiljørepræsentanterne ordentlige vilkår at arbejde under. 

Vigtigt at organisationen arbejder med det. 

Desuden snak om der er noget opfølgning på TR- Rådets /Lederrådets og Arbejdsmiljørådets seance 

på Fagkongressen? Er der noget vi lokalt kan arbejde videre med?  Lise forhører sig. 

Emner til orientering, drøftelse og stillingtagen 

Regionsformand/ HB: 

Nyt Fra HB: Meget tid gået med OK 18, arbejdsgivermodel, jubilæum, formandsvalg. Ser frem til 

mere politik udvikling. 

Aktuelt fra RF: Sundhedskartellet planlægger cafemøde med politikere 13/11 17.00-? i Borup. 

Opfølgning på vores valgmøde ved regionsrådsvalget. Dette var meget udbytterigt. 

Spørgsmål til møde listen: Intet til referat 

Regnskabsstatus: Taget til efterretning. 

Regionskonference: 27-28/9 i Fredericia. Lisbeth Sch. er med i planlægningsgruppen. Afventer 

program 

Bestyrelsesseminar og Møn: Orientering om status for planlægning. Udførligt program sendes ud 

senere. 

Dialogmødet: Mødet er annonceret. 

Evaluering jubilæum: Godt arrangement, god stemning. 



GF 2019: Vi sætter datoen til 30/4 2019 i Ringsted Kongrescenter. Sættes på september mødet 

mhp. nedsættelse af planlægningsgruppe til det sociale og tanker om involvering undervejs. Lise 

booker RKC. 

Praktiserende: Marjanne orienterede om nyvalgt SU og aktuelle emner. 

TR, herunder TRR: Intet til referat, der har ikke været afholdt møder. 

Der er møde i TRR 26/6 og regions TR møde 30/5 

Lederråd: Der er udpeget nye medlemmer. Rådet vil invitere eksterne medlemmer ind til temaer. 

Rådet vil have fokus på teknologi og arbejde med webinar i samarbejde med EtF. 

Uddannelse, studerende. 

Nyt uddannelsesudvalg, nyt koncept: Der afholdes 2 faste møder om året, derudover mulighed for 

temamøder evt. sammen med andre faggrupper. Der er sket nye udpegninger. Lise er genvalgt som 

formand for udvalget. Referaterne udsendes til RB. 

Sociale medier: Husk at vi er på Instagram 

Arrangementspuljen: Ingen ansøgninger. 

 

Opfølgning på sidste møde: Intet. 

 

Noget til hjemmesiden: Der vil blive omtale af diverse datoer, Folkemødet Møn, opfordring til at 

komme med forslag til Rep.18. 

 

Dagsorden til næste møde.   Mini fagfestival, navn, rammer, planlægning 

        

 

Ordstyrer til næste møde: ?? 

 

 

 

 

 


