
Referat regionsbestyrelsesmøde Region Sjælland 130421 
 

Tid:   9.00-15.00 (måske bliver det kortere) 

           

Sted: Virtuelt 

 

Ordstyrer:   Maria 

Referent:   Stine      

  

Indkøb:  Stine 

 
 

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 på fokusområderne (max 45 min) 

• Gennemgang af nuværende fokusområder (bilag 1) -er der noget 

særligt, vi skal have fokus på i den mundtlige beretning herfra?: 

Fokusområderne bliver rettet til, og den reviderede udgave bliver 

efterfølgende tilgængelig på hjemmesiden.  

Ift. beretningen: RB ønsker, at alle fokusområderne bliver nævnt i 

beretningen. Det er muligt at samle flere af fokusområderne i større 

”grupper” fx netværk, arbejdsmiljø, nye stillinger mm. 

 

• Sidste planlægning af generalforsamlingen 

• Beretning (ansvarsområder i den skriftlige beretning):  

• Lisbeth: Sygehus/ledelse 

• Jacob: Arbejdsmiljø 

• Marjanne: Praksissektoren 

• Kasper: Praksissektoren/studerende 

• Rosa: Kommunal/TR 

• Line: Kommunal/TR 

• Malene: Sygehus/TR 

• Maria: Kommunal/sektorovergange 

• Tobias: Studerende 

• Alle: Decentral struktur/arbejdsmiljø/ fokusområder mm 

• Forslag (bilag 2): Snak om bevæggrundene for at lave forslaget. Alle 

i RB støtter fortsat op om forslaget.   

• Drejebog: Drejebogen fra 2019 er revideret, så den passer til en 

virtuelafholdelse. Sendes ud til godkendelse i RB, når den er rettet 

færdigt.   



  

 

• Repræsentantskabet 2020 

• Nyt møde 27. og 28. august. 

• Medlemsmøde? -vi skal finde en dato i august. Stine sender en 

Doodle. 

 

• Status på politikerkontakt 

• Faxe (forår) – aftale d. 11. maj med hele sundhedsudvalget. 

• KV21: Stine er i gang med at skabe sig et overblik over 

spidskandidaterne for de forskellige partier i de forskellige 

kommuner. RB opfordres til at overveje, om de kender nogle 

politikere i deres nærområde, som kunne være interessante at tale 

fysioterapi med. Temaer? 

• Dialogmøde mellem de faglige organisationer og Ældre- og 

Forebyggelsesudvalget i Næstved Kommune d. 26. april. Er i gang 

med af afsøge blandt TR’erne, om der er nogle bestemte temaer, de 

ønsker bragt til bordet. 

 

4. Emner til orientering, drøftelse og stillingtagen 

 

• Regionsformand/ HB 

a. Nyt Fra HB: Praksisanalysen fylder stadig meget. Der har været 

afholdt 2 lyttemøder. 1 for lejere/ansatte og 1 for klinikejere. To 

gode møder.  

Erhvervsnetværket for Frie Praktiserende Fysioterapeuter havde 

uden at oplyse HB fået foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg. 

Det skabte rigtig meget røre både i HB og i praksissektoren. Og det 

gav regionsformanden en del ekstraarbejde i form af besvarelse af 

mail og telefonopringning. Mathias Holmquist havde desuden valgt 

at underskrive sig som HB-medlem, og det var der flere, der 

problematiserede. Vi havde ellers en oplevelse af, at der en 

spirende dialog mellem praktiserende inden og udenfor 

sygesikring, inden Erhvervsnetværkets foretræde for 

sundhedsudvalget. Efterfølgende har oplevelsen været, at vi er 

bombet tilbage til start. 

Der arbejdes fortsat også med gennemgangen af den politiske 

struktur i Danske Fysioterapeuter. Der arbejdes pt. med flere spor. 

Længere repræsentantskabsperioder. Central næstformand/5 

næstformænd (regionsformændene) samt en styrkelse af den 

decentrale struktur med ansættelse af ”organiseringskonsulenter”. 

Den næste periode frem mod repræsentantskabsmødet i august 

bliver travl ift. gennemgang af div. forslag osv.     

b. Spørgsmål til mødelister (bilag 3 og 4):  

Spørgsmål 1: Mødet d. 10. februar mellem Progrez og SU (de 

praktiserende). Det var et dialogmøde omkring Progrez’s projekt 



  

med virtuel træning til de patienter, der står på venteliste til nyt 

knæ. OBS på, om der er mulighed for samarbejde mellem 

praksissektoren og Progrez ved kommende projekter. Hans 

Andersen blev valgt som den kontaktperson/ressourceperson, 

Progrez kan kontakte ved behov.  

Spørgsmål 2: Mødet d. 22. februar. Interview i forbindelse med 

Tinas lederuddannelse. 

Spørgsmål 3: Mødet d. 1. marts var med medarbejderne i en 

kommune i regionen, hvor der er store problemer med det psykiske 

arbejdsmiljø. 

Spørgsmål 4: Mødet d. 9. marts med Stig Flint var et hilsemøde. 

Han er ny i sekretariatet. Stine gav en uddybning af, hvem han er, 

og hans rolle i sekretariatet. 

Spørgsmål 5: Mødet d. 12. april om regionskonferencen. 

Konferencen i 2020 har været udskudt pga. Corona. Brian og Stine 

er med fra RF-gruppen. Desuden deltager Agnes Holst (medlem af 

RB i Midt) og Charlotte Larsen (Medlem af RB i Hovedstaden). 

Genbruger det program, der allerede er lagt, i det omfang det kan 

lade sig gøre. 

Spørgsmål 6: Folkemødet på Bornholm. Stadig udvist, hvor mange 

der kommer afsted, med det bliver i mindre målestok end de sidste 

par år.   

c. Aktuelt fra Regionsformanden: Der er pt. fokus på: KV21, 

generalforsamlingen, medlemsarrangementer, sag i Næstved, ny 

sag i Roskilde, ”bagkanten” af Erhvervsnetværkets foretræde for 

sundhedsudvalget, politikermøde i Næstved (indsamling af viden) 

og så skal der være et dialogmøde om faglighed i fysioterapi d. 4. 

maj fra 16-17.30 (arrangeret centralt fra).   

d. Budget/regnskabsopfølgning (bilag 5): Budgettet er revideret ift. 

overførelse af overskuddet fra sidste år. Der er brugt begrænset 

midler i Q1 i 2021. Primært omkostninger til husleje og telefon. 

Regnskabet fra 2020 bærer præg af Corona, så der har været et 

forholdsvis stort overskud.    

• Praktiserende 

• Medlemsdebat -se nyt fra HB. Er der mulighed for flere lyttemøder for 

ansatte/indlejre? Kedelig retorik, så mange har ikke lyst til at deltage i 

debatten. Mudret billede af, hvad der er op og ned. Mange påstande, 

som ikke er sande, eller hvor billedet/tallene er fordrejet → hvorfor 

trækker D’Fys ikke en linje, når det sker? Mangel på detaljer. Der er 

skabt uro og usikkerhed hos fx de ansatte → er de i fare for at miste 

deres job?  

• Pernille Nyholm Petersen er blevet ansat som udviklingskonsulent i 

Region Sjælland. Hun har klinik i Tølløse. 

• §2-aftale ift. GLAD. Afventer svar fra foreningen. 

• Arbejdet med kontrol-statistikkerne er gået i gang.   



  

• TR, herunder TRR: Line og Malene er genvalgt til de 2 TR-pladser i RB. 

Lasse fra Ringsted Kommune er genvalgt som suppleant. Der er meget 

travlt på arbejdspladserne. På sygehusene er de trættet efter sidste bølge, 

og der er et efterslæb ift. udskudte operationer mm. I kommunerne har de 

svært ved at følge med pga. mængden af genoptræningsplaner. Nogle TR 

føler sig presset på den fornødne tid. Tema til et TR-møde? 

• Lederråd: Lederkonference til efteråret. Bliver 1-dags. Hvis den ikke kan 

holdes fysisk, er de klar med en virtuel udgave. 

OBS på, hvordan ledernes arbejdsmiljø er påvirket af Corona! 

• Arbejdsmiljø:  Mange AMR føler sig også presset på den fornødne tid. 

Dialog med lederen, for hvis der ikke er en AMR på arbejdspladsen bliver 

det lederens opgave at efterkomme lovgivningen/lave AMR-arbejdet.  

Mangel og suspendering af vacciner giver store frustrationer og usikkerhed 

på arbejdspladserne. Både i det private og på de offentlige arbejdspladser. 

OBS på at undgå stigmatisering omkring for/imod vaccine mm. Det er den 

enkeltes frie valg, om de ønsker at blive vaccineret.  

Snak omkring, hvem man skal henvende sig til, hvis man oplever 

længerevarende bivirkninger efter vaccine. Det afhænger af, om den er 

givet i arbejdstiden (arbejdsskadestyrelsen) eller i fritiden 

(patienterstatningen). 

Arbejdsmiljø på klinikkerne ift. udarbejdelse af Fakta-ark. Afklare, hvad det 

vil koste at få lavet et lækkert layout? Både til udprint på klinikkerne og i 

pjece-form. Umiddelbart stemning for at udbrede det på tværs af 

regionerne. Stine spørger de andre RF, om de er interesseret.     

• AC: Intet nyt. 

• Uddannelse, studerende 

• Rundringning: Der var rundringning i uge 15. Stine og Kasper har 

snakket med et par stykker. Resten mangler. De fleste var i job. 

Enkelte var ikke. 1 arbejdede med noget andet pt (selvvalgt), og 1 

havde udskudt sin eksamen. Det var lidt blandet oplevelser ift. at 

komme ud på arbejdsmarkedet. Er glade for at blive ringet op. Gode 

snakke. Har ikke rigtig noget kendskab til regionsbestyrelsens 

arbejde, og det er stadig de færreste, der kender vores FB-side. Godt 

givet ud.  

• Tobias: Gør sit for at øge kendskabet til foreningen og Rb via sit 

arbejde som ambassadør. Der er en del af 1. og 2. semesters 

studerende, som ikke længere melder sig ind ved studiestart, da de 

først skal ud i praktik på 3. semester (forsikring). OBS på nogle af de 

opgaver, de skal lave i praktikken er uden feedback fra studiestedet. 

Har lige pt. 20% fremmøde på studiestederne pga. Corona.  

• Sociale medier/Facebook 

1) Arrangementer herunder GF 

2) KV21 

3) Ekstraordinært REP - praksisanalyse og decentral struktur 

 



  

• Arrangementspuljen 

• Status og økonomi (bilag 6): Gennemgået og godkendt. 

Både arrangementet med Anja Greve og Dorthe Birkmose forløb fint. 

Der var ca. 70 tilmeldte og 50 der deltog til arrangementet med Anja. 

Hun gav et fint billede af både forsiden og bagsiden af jobbet som 

landholdsfys. Godt hun sagde, at det ikke er en stilling, man 

varetager som nyuddannet, og det var vigtigt at være ”så gammel i 

gårde”, at man kan stå imod det pres, der følger med.  

Der var 235 tilmeldte til arrangementet med Dorthe. Der var 135 der 

deltog. Rigtig brugbart arrangement, og der har været stor ros til 

både hende, men også til os for at tage emnet forråelse op. En del 

har efterfølgende efterspurgt optagelserne. Kunne Dorthe muligvis 

være en mulighed til dialogmødet i efteråret 2022? Måske 

sammenkoblet med et oplæg om brok? 

Mangler fortsat datoer fra Thomas Jørgensen og Mikkel Hjuler ift. 

fyraftensarrangementer omkring elitesport. 

5. Opfølgning på sidste møde 

• Referat (bilag 7): Godkendt 

 

6. Noget til hjemmesiden 

 

7. Evt. 

 

8. Evaluering af dagsorden 

 

9. Evaluering af mødet 

 

10. Dagsorden til næste møde: Evaluering af generalforsamlingen, arbejdsmiljøet for TR   

 

11. Ordstyrer til næste møde:  


