
 

 

Referat fra regionsbestyrelsesmøde Region Sjælland 
13.09.2019 

 
Tid:   9.00-15.00    
Sted: Regionskontoret, Lindevej 2, 4200 Slagelse 
Ordstyrer:   Rosa 
Referent.   Stine 
Afbud fra Maria, Simone er indkaldt i stedet for. Afbud fra Line, Alice er indkaldt i stedet 
for. Malene og Lisbeth var fraværende mellem 11-13.    
 

1. Evt. omprioritering af dagsorden. 
Herunder stillingtagen til under hvilken form, de enkelte punkter, skal behandles. 

 
2. Punkter til evt. 

 
3. Emner til politisk drøftelse. 

 
• Opfølgning og evaluering af Folkemødet på Møn og seminar 

• Seminar: Godt seminar. Relevant oplæg fra Katrine Nygaard Hansen 
(erhvervschef D’Fys) omkring strategisk ambition, MWB og 
hverdagseksperimenter. God gennemgang af personlighedstyper (DISK) 
med Claus Pedersen fra D’Fys. Med den sammensætning RB har, skal vi 
være opmærksomme på, at vi ikke bliver for detaljeorienterede. OBS på 
at få afsluttede vores projekter. 

• Folkemødet: Der var et ok fremmøde på standen frem til ca. kl. 13. Godt 
med en aktivitet (konkurrence på standen). Fin politisk debat. Synd den 
blev kortet af pga. skred i programmet. 
Noter til næste gang: Skal vi være tilstede på ungefestivalen om fredagen 
fra 10-(13)14 og så afholde seminar bagefter? Evt. dele os, så der står 3-
4 personer fredag og 3-4 personer om lørdagen.  De organisationer, der 
står der om fredagen, synes det er den vigtigste dag. Bruge fredagen på 
at tale faget op. 
Vi skal være obs på at kigge mere ind i programmet. Vi vil gerne have 
ens t-shirts eller trøjer fremover. Det virker mere professionelt.  

• Gennemgang og prioritering af fokusområderne (medbring dokument 
sendt pr. mail d. 16/8): Fokusområderne er gennemgået. Vi har fået 
ryddet ud i dem og sat deadline/ansvar på resten. Fokusområderne tages 
op med jævne mellemrum, så vi kan få afsluttet/oprettet nye, når det er 
relevant. 
Ny udgave medsendes med referatet, så der er mulighed for at komme 
med kommentar. 
 
 
 

• Hverdagseksperimenter (de to grupper medbringer deres eksperimenter) 
1. Ringerunde til de nye medlemmer i august/september 



  

 

• Er det relevant eller er det primært de studerende, som 
indmelder sig i den periode? Er der et andet segment, der 
er mere relevant? 

• Kan bruges ad hoc. 
• Tilbagemelding til de involverede enten pr. mail eller via 

nyhedsbrev, så de kan se, at deres oplysninger bliver brugt 
til noget. 

2. Skabelon for arrangementer/fokusområder 
• Marjanne laver skabelonen færdig. 
• Kasper laver et googledrev, hvor vi kan have dokumenter af 

den type liggende. 
• Metodedogme (fra Region Hovedstaden) kobles på 

skabelonen, så vi får ét samlet arbejdsredskab, når vi skal 
lave et projekt/arrangement. 

3. Nord/syd/øst/vest –hvem er bedst? 
• Kasper og Malene vil gerne prøve at lave det første 

arrangement. 
• Uformel sammenkomst 
• Men vi skal stadig være skarpe på, hvad RB står for. 

4. Møde medlemmerne i øjenhøjde 
• Hvordan bliver vi relevante for vores medlemmer? 
• Hvordan kan vi får vores medlemmer til at fortælle os, hvad 

der foregår på gulvet, så vi ikke antager noget, der ikke 
nødvendigvis er sandt? 

• Kobles sammen med eksperiment nr. 1, så vi bruger det ad 
hoc/segmenteret. 

• Metodedogme (Bilag 1): Kobles på hverdagseksperiment nr. 1. 
• Personlighedstyper (medbring hæfte): Løs snak omkring, hvordan vi både 

som gruppe og hver i sær kan bruge hæftet. De fleste af os, kan sagtens 
genkende os selv i profilen. Som gruppe skal vi være opmærksomme på 
at få afsluttet vores sager, hæve os op i helikopterperspektiv og ikke altid 
være så detaljeorienteret. 

• Hvis man vil have sin profil uddybet, er der mulighed for at kontakte Claus 
(cp@fysio.dk) 

• Fagkongres Sjælland 2019 
• Status planlægning: RF synes, den er endt med at fylde for meget, ift. 

hvad hun har af tid til sådanne arrangementer. Specielt fordi, det har 
været svært at få folk til at tilmelde sig. Der ønskes en mere klar 
arbejdsfordeling ved fremtidige arrangementer i den størrelse, når vi har 
fravalgt en tovholder. 

• Status tilmelding: 53 (endte med 97 + RB) 



  

 

• Status drejebog: Lisbeth og Stine holder et telefonmøde onsdag d. 18/9 
kl. 20. Drejebogen sendes efterfølgende ud til alle. 

 
• Status politikerkontakt: Der har været lidt stille over sommeren på dette punkt. 

Der skal i efteråret bl.a. tages kontakt til Kalundborg Kommune omkring deres 
motoriske team. De har haft et projekt omkring fysioterapeuter ansat i 
folkeskolen. Det udløber her til oktober. Senere på året skal der laves 
høringssvar på nogle strukturændringer i Næstved Kommune. 

• Status på besøgsrunde i kommunerne: Tina Lambrecth har besøgt Kalundborg. 
Det var et fint besøg, hvor både de kommunale og private aktør var inviteret, da 
en del af den kommunale genoptræning omvisiteres til de private. En ordning 
der har stået på i 9 år og som fungerer godt (langt hen ad vejen). Kalundborg er 
desuden det eneste sted i regionen, hvor de kommunale 
sundheds/genoptræningsfunktioner (sundhedsplejersker, sygeplejersker, 
terapeuter mm) ligger i et fælles hus med regionen (røntgen, ambulatorier, 
skadestue mm). 
D. 21. oktober besøger vi Vordingborg, og d. 18. november besøger vi Slagelse. 
 

 
4. Emner til orientering, drøftelse og stillingtagen 

 
1. Regionsformand/ HB 

a) Nyt Fra HB: Det har været den strategiske ambition og de 3 
MWB, der har fyldt meget. Bl.a. har der været en strategidag 
sammen med hele sekretariatet, så HB og sekretariatet fik en 
fælles forståelse for det videre arbejde. Derudover har der 
været gennemgang af den økonomiske portefølje hos 
Nykredit samt orientering omkring indsatserne på 
lederområdet og akademikerområdet. Analyse af 
praksissektoren og gennemgangen af den politiske struktur 
kommer til at fylde en del fremover. 

b) Spørgsmål til mødelisterne (bilag 2,3): Der spørges bl.a. ind 
til masterclass’en. RF har fået tilbudt at tage en masterclass i 
Agenda Setting og Puplic Affaires gennem Altinget. Denne er 
betalt af HB’s kompetenceudviklingsfond. Undervisningen er 
tilrettelagt af firmaet Operate. Der spørges desuden ind til 
seminaret med Absalons bestyrelse. Her var formændene for 
uddannelsesudvalgene inviteret til at komme med et 5 min 
oplæg omkring samarbejdet mellem Absalon 
(forskning/udvikling) og faget. Vi har pt. både et projekt i gang 
kommunalt (hverdagsrehabilitering), regionalt (akutområdet) 
og privat (kvalitetspakker i forbindelse med akkrediteringen). 

c) Aktuelt fra RF: RF har været noget presset pga. 
Fagkongressen. Den har taget væsentlig mere tid end 
beregnet pga. de manglende deltagere, kontakt til 
Kongrescenter, kontakt til New Image (merchandise) mm. 
Derfor er der nogle af de politiske sager, der er blevet 
skubbet. 



  

 

I den kommende tid vil RF havde fokus på masterclass og 
børneområdet i Greve, Kalundborg og Næstved, hvor der er 
flere ting i gang/på spil. 
Derudover er der de kommende kommunebesøg, kaffemøder 
omkring arbejdsmiljø og kontakt til kommunerne på 
dagsordenen.  
Mht. praksiskonsulent har RF haft kontakt både med Heino 
Knudsen (pr. mail) og Gitte Simoni fra regionsrådet, da de var 
til seminar sammen. Begge er lydhør, og RF håber, at det er 
tegn på, at der er en åbning. 

d) Budgetopfølgning Q2 (Bilag 4): Vores økonomi ser fin ud. Der har 
ikke været nogen større uforudsete udgifter eller lign. 

 
2. Praktiserende: Der er både S.U-møde, dialogmøde og møde 

omkring strategien til ”Sundhed tæt på dig” i oktober måned. Til 
sidstnævnte har vi inviteret Jesper Ottosen med. Jesper er 
praksiskonsulent i Region Hovedstaden. Vi vil meget gerne have 
problemet omkring den manglende praksiskonsulent med på bordet 
til dette møde.  
Der er lavet en §2 ansøgning på GLA:D knæ, hofte og ryg.  
S.U-konference d. 17. – 18. september i Middelfart. Både S.U og 
Stine (1. dag) deltager. 
Der er gang i arbejdet med praksisplanen. 
Der nedlægges en rideskole i Skælskør, da én af 
ridefysioterapeuterne, har fået lov til at flytte sine timer til et andet 
sted i regionen. Derfor er der ikke længere timer nok på stedet til at 
opretholde tilbuddet. Problematisk, at der ikke har været en 
procedure, hvor de andre ridefysioterapeuter på stedet er blevet 
hørt. Derfor har regionen ikke været klar over konsekvensen af 
flytningen af timerne. Der er ca. 80 patienter, der bliver berørt af 
lukningen. 
 

3. TR, herunder TRR: Har haft møde d. 12. september. Vi havde 
besøg af Jesper Outzen, som holdte sit oplæg ”Mening på dåse”. 
Rigtig godt oplæg og meget inspirerende. Ift. nyt fra 
arbejdspladserne er det bl.a. MED, der fylder én del…  
Der har været afholdt TR-årskonference d. 27. og 28. august. Der 
var både et oplæg fra Sille (D’Fys) omkring strategiplan og MWB 
samt et oplæg ved Rasmus Nielsen fra Deltager Danmark. Tina 
Lambrecth og Nicolai Robinson (D’Fys) var på besøg på dag 2. 
Diskussionen kom til at omhandle opgaveglidning og MED-systemet. 
Der er en del frustration omkring begge emner…  

4. Lederråd: Måtte udgå fra dagsordenen 
5. Arbejdsmiljø: Arbejdsmiljørådet skal i gang med at afprøve de 3 

teser de har. Region Syddanmark og Region Sjælland vil afprøve 
”kaffemøder” på 3-4 arbejdspladser med arbejdsmiljø som emne. Vi 
kommer med kaffen og kagen. De kommer med medarbejder og 
lokaler. 



  

 

6. AC: MED fylder rigtig meget. Stine og de andre regionsformænd 
forsøger at få et overblik. Er i dialog med div. tovholdere mm. 

7. Uddannelse, studerende. 
1) Dimittendopringninger efteråret 2019: Det bliver mandag 

d. 23. og tirsdag d. 24. september mellem 18-20. Alle får 
udleveret 4-5 dimittender, de skal ringe til. Stine retter 
faktakort til. 

2) Dimittendanalysen (Bilag 5:) Er udsat til næste møde. 
8. Sociale medier: Facebook og hjemmeside kører ok. Instagram er 

gået i stå… 
9. Arrangementspuljen 

1) Status på arrangementer (Bilag 6): Der er fuldt booket (50 
personer) plus venteliste til fyraftensmødet omkring 
neurorehabilitering i Vordingborg. Rosa og Malene 
deltager fra RB. 

2) Afventer mere omkring netværksmødet for 
fysioterapeuter, der har med forflytninger at gøre. Det 
bliver afprøvet i Region Midtjylland først. 

3) Netværksmøde omkring hverdagsrehabilitering sammen 
med ergoterapeuterne bliver d. 22. oktober på 
vandrehjemmet i Ringsted. Der er åbent for tilmelding. 
 

5. Opfølgning på sidste møde 
1. Referat fra d. 04062019 (Bilag 7): Spørgsmål til om RF har snakket 

med de andre RF’er ift. om der er behov for både en referent og 
journalist til GF.  Det har hun ikke.  
Mht. manglende studerende i RB, har Stine haft kontakt til både 
Absalon (telefonisk) og de studerende (pr. mail), men der er ingen, 
der har meldt sig. På næste UDU vil RF spørge den nye studerende 
i UDU. Alternativt kan vi spørge Amalie fra HB. Hun går på skolen i 
Roskilde.  André Niemeyer har sagt ja til at fortsætte i UDU. 
RF kan ikke huske, om hun fik snakket med de andre RF omkring 
opslag på FB, hvis det er indlæg omkring ”ikke medlemmer”. 
Alle rettelserne i forretningsorden mm er klaret, og de nye udgaver 
ligger på hjemmesiden. 
Mht. kontakt til Heino Knudsen ift. praksiskonsulent er denne taget, 
og han lægger op til dialog. Kontakt til Tanja Larsson ang. ”direkte 
adgang” og et talepapir hun kan bruge ift. Magnus Heunicke er dette 
også sendt. 
RF undersøger igen, om der er andre regioner, der udlevere fx Ipads 
til deres medlemmer i RB. 

2. Ordstyreliste (Bilag 8): Godkendt 
 

6. Noget til hjemmesiden 
7. Evt. 
8. Evaluering af dagsorden 



  

 

9. Evaluering af mødet: Et lidt løst møde med både talerrække og løs dialog. Vi 
nåede ikke gennem dagsordenen, men det var vigtigt, at der blev brugt god tid på at 
komme igennem de mange fokusområder. 

10. Dagsorden til næste møde  Ipad til RB/Maria, dimittendanalysen  
11. Ordstyrer til næste møde: Lisbeth  
 

 

 

 


