
Referat regionsbestyrelsesmøde Region Sjælland 02.12.2020 
 

Tid:   9.00-15.00  

        

(RB-møde 9-12, efter frokost får vi besøg af Tine Nielsen, hvor vi skal arbejde med forslag til Rep.) 

    

Sted: Hotel Kirstine, Købmagergade 20, 4700 Næstved (der er mulighed for at parkere bag 

hotellet.) 

 

Ordstyrer:   Marjanne 

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 

 

• Corona 

• Kort opfølgning: Fylder selvfølgelig stadig meget i alt, hvad vi gør. 

Malene videregiver bekymring omkring evt. honorering/tillæg til 

fysioterapeuter, hvis de igen skal til at være frontpersonale. Stine 

spørger Helge Sørensen, om der en lignende aftale, som DSR og 

FOA har omkring tillæg, på vej til fysioterapeuterne. 

 

• Opfølgning på fokusområderne (max 45 min) 

• Gennemgang af nuværende fokusområder (bilag 1): 

Fokusområderne er rettet til og vil blive delt på hjemmesiden. 

 

• Opfølgning på hverdagseksperimenterne  

• Fredagsbar –ny dato forår? Skubbes til første møde i 2021 

• Holbæk –ny dato forår? Skubbes til første møde i 2021 

• Andre tiltag? 

 

• 2. planlægning af generalforsamlingen 

• Dato: 27. april 

• Sted: Ringsted Kongrescenter fra ca. 16.30-21.30 

• Dirigent: Ann Sofie Orth 

• Underholdning: Er vi kommet videre? Malene er i dialog og 

forhandling med Lars A P omkring oplægget ”Fucking flink”. 

Forventer at få forhandlet prisen ned til 20000 kr. plus kørsel.   



  

 

• Repræsentantskabet 2020 

• Nyt møde inden marts? Mødet bliver d. 4. marts fra 17-19. 

Formentlig i en virtuel udgave. 

 

• Status på politikerkontakt 

• Faxe (forår) – kontaktet 4. august, rykket d. 24. august: Stine 

forsøger at rykke endnu engang. 

• Stevns (efterår) – aftale d. 3. december (virtuelt) 

• Guldborgsund (forår) –kontaktet juni, rykket 4. august: Stine forsøger 

at rykke endnu engang. 

 

Stine laver inden så længe, en opsamling på, hvilke kommuner der 

er besøgt, for at få et overblik over hvem der mangler, og hvem der 

skal være de næste. 

 

4. Emner til orientering, drøftelse og stillingtagen 

 

• Regionsformand/ HB 

a. Nyt Fra HB: Mangler mandat fra repræsentantskabet pga. 

udskudte repræsentantskabsmøde. Fungerer pt. som et 

forretningsministerium. Må forberede sig til rep og sørge for at 

foreningen ikke går nedenom og hjem i perioden frem til nyt 

mandat er opnået. Kan og skal fortsat håndtere ”bål og brænd-

sager”. Arbejdsmiljøet og samarbejdet har fyldt meget i efteråret. 

Var ellers blevet bedre, men presses af ”konflikter” udefra. 

Er i gang med arbejdet omkring praksisanalysen og 

afholdelsen/forberedelsen til repræsentantskabsmødet til januar. 

Corona fylder fortsat også en del, og det bliver nok ikke mindre det 

næste stykke tid. 

Budgettet har rettet sig siden sidst, det var på vores dagsorden. De 

besparelser, der er blevet udmøntet i sekretariatet, skal bruges til 

forskellige investeringer fx digitalisering.  

b. Spørgsmål til mødelister (bilag 2 og 3): KTO: Kommunale 

Tjenestemænd og Overenskomst = organisationsmøde. Mødelisten 

frem til første møde i 2021 var ikke endelig. Den endelig udgave vil 

blive eftersendt sammen med referatet. 

c. Aktuelt fra Regionsformanden: Har brugt en del tid omkring 

udpegningen til H-MED i Region Sjælland. Har været i tæt dialog 

med Darlene Kyrø, Nicolai Robinson, Lisbet Jensen, ETF og 

Jordemødrene. Det endte med en suppleantplads til Lisbet Jensen. 

Yngre Læger har den ordinære plads.  

Regionsformændene er i gang med at kigge på karriereudvikling. 

Regionsformændene er dog alle lidt bekymret for, om der kan 



  

findes tid til det i kalenderen. RB støtter op om, hvis Stine ønsker at 

videre/efteruddanne sig. Det bør der være mulighed for. 

Stine er pt. engageret i Mandag Morgens Netværk for 

Sundhedsinnovation, Følgegruppen for faglighed i fysioterapi, 

UFLO, følgegruppen omkring frivilligepolitik i Region Sjælland og 

hovedbestyrelsen i Rehabiliteringsforum Danmark. 

Har efterhånden bygget en god relation op til ETFs nye 

regionsformand Rikke Uldum Abrahamsen. Har møder jævnligt og 

er gode til at sparre med hinanden. 

Stine oplever, at der er pres på det psykiske arbejdsmiljø i specielt i 

kommunerne. Der har været flere sager på det sidste, hvor 

lederen/ledelsen taler grimt til de ansatte, bruger sanktioner som 

”straf”, omgås MED, misbruger TRIO’en mm.    

d. Budgetopfølgning (bilag 4): Der er ikke brugt ret mange penge i år. 

Der er dog brugt en del penge på administrationskontoen, da der 

har været brug for forskellige indkøb til kontoret for at forbedre det 

fysiske arbejdsmiljø. 

• Praktiserende: Forsøger at komme igennem med en §2-aftale omkring 

GLAD. Både SU og politikerne er indstillet på at lave en aftale, men bliver 

bremset af de centrale instanser. Stine har lavet et debatindlæg til 

Sjællandske omkring den ulighed, som opleves på praksisområdet i 

Region Sjælland. 

• Praksiskonsulent: Afventer at stilling bliver slået op. Stillingen bliver 

på 15 timer/måneden i 3 år med start 1/1-21.  

• Årsmøde: Blev afholdt virtuelt. Ca. 25 deltagere. Der var oplæg ved 

Jens Peter Vejbæk omkring de kommende 

overenskomstforhandlinger. SU kom efterfølgende med et oplæg 

omkring kontrolstatistikker, og hvordan sådan én læses. Marjanne 

den Hollander gennemgik året i SU og til sidst var der valg til SU. De 

4 nuværende medlemmer og suppleanten blev genvalgt. SU består 

af: Marjanne den Hollander (Næstved), Morten Kronborg (Køge), 

Hans Andersen (Næstved) og Henrik Nielsen (Asnæs). André 

Niemeyer (Maribo) er suppleant.  

• TR, herunder TRR: Der har været TR-årskonference. Ca. 200 TR deltog. 

Den 2-dags fysiske konference var skåret ned til 5 timer virtuelt. Det er 

ikke det samme, og TR håber ikke, det bliver fremtiden! Man mister 

muligheden for netværksdannelse og spørgelysten/engagementet er 

mindre, når det er virtuelt.  

Der har også været TR-regionsmøde. Dette var også virtuelt. Besøg af 

PKA, som lavede et oplæg om den nye fleksible pensionsordning for 

fysioterapeuter. Derudover blev der brugt tid på sparring og nyt fra div. 

udvalg og regionsformanden. Her var TR heller ikke så deltagende og 

spørge/svarlysten som normalt. VI savner de fysiske møder. 

• Lederråd: Er ikke til stede. 

• Arbejdsmiljø: Er ikke til stede. Arbejdsmiljø har dog været til diskussion 

under flere punkter på dagsordenen. Jacob har udformet et fakta-ark 



  

omkring arbejdsmiljø i praksis. Sannie vil forsøge at få det lavet om til et 

fysisk materiale fx en pjece. Ros til Jacob. 

• AC: Umiddelbart er der blevet taget godt imod os. Der er blevet oprettet en 

MED-afdelingen, hvor Danske Fysioterapeuter har Darlene Kyrø til at 

sidde (½ stilling). Danske Fysioterapeuter har overtaget 

tovholderfunktionen (ved udpegninger til MED) i kommunerne i Region 

Hovedstaden og Region Syddanmark. Derudover er der fuldt fokus på de 

kommende overenskomstforhandlinger.  

• Uddannelse, studerende 

• Uddannelsesudvalget: Corona har fyldt en del på skolerne. Forsøger 

at lave undervisningen så normal som muligt. Indkøb af 1-

mandsborde, så alle kan komme til fysisk undervisning. Egen 

smitteopsporing mm.  

Har lavet kvalitativ aftagerundersøgelse. Blandet hvad aftager 

oplever. Nogle oplever, at de nyuddannede er helt klar til 

arbejdsmarkedet. Andre oplever det modsatte.  OBS på om 

uddannelsen kan følge med ift. udviklingen af arbejdsmarkedet. 

Snak om, om klinikkerne er bredt nok repræsenteret i 

praktikstedkataloget. OBS på ikke at udvande yderområderne. 

Profilering af uddannelsen, så det er de ”rigtige studerende, der 

starter på studiet.   

• Rundringning: De fleste af dem vi fik fat i, er kommet i arbejde. 

Stadig positiv respons fra dimittenderne, når vi ringer. 

• Arbejdsmiljø i studiejob: Stine har sendt mail ud til de studerende hun 

kender, som har studierelevant studiejob. Tobias vil forsøge at skaffe 

lidt flere respondenter. Skubber punktet til næste møde.  

• Sociale medier/Facebook 

1) Kommende arrangementer i 2021 

2) Arbejdsmiljø -psykisk arbejdsmiljø under pres. 

3) Politisk struktur 

• Arrangementspuljen 

• Status og økonomi (bilag 5): De afsatte penge er ikke brugt op. Vi vil 

forsøge at få stablet nogle flere virtuelle arrangementer på benene i 

starten af det nye år. 

5. Opfølgning på sidste møde 

• Referat (bilag 6): Godkendt 

 

6. Noget til hjemmesiden 

 

7. Evt.: Husk at få afleveret refusionssedler. 

Det er besluttet, at medlemmer med +25 års medlemskab i Danske Fysioterapeuter 

skal have en nål. Nålen er kommet i spil efter et forslag omkring anerkendelse af 

medlemmerne på sidste repræsentantskabsmøde. RB kunne sagtens nøjes med en 

mail eller lign. Flere bruger ikke deres nål, og den vil bare ende i skuffe ved siden af 

den anden… 



  

 

8. Evaluering af dagsorden 

 

9. Evaluering af mødet 

 

10. Dagsorden til næste møde: Studerende med studiejob, arrangementer i foråret  

 

11. Ordstyrer til næste møde: Maria 


