
Referat regionsbestyrelsesmøde Region Sjælland 22.11. 2019 
 

Tid:   10.30-16.30 

    

Sted: Regionskontoret, Lindevej 2. 

Ordstyrer:   Kasper 

Referent:   Stine      

  

Tilstede:  Stine Bøgh Pedersen, Kasper Hejlesen, Malene Parbst Jespersen, Rosa Fuglesang, 

Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Jacob Sune Lindberg, Maria Adelgaard, Lisbeth 

Schrøder (12-16.30) 

 
 

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 

 

1. Forberedelse til regionsbestyrelsesseminar 

 Dialogværktøjet (1 time, deles i 2 grupper): Brugte længere tid end 

afsat, men vi havde nogle rigtige gode dialoger undervejs på 

baggrund af de stillede spørgsmål. Mange værdier mm gik igen.  

RF sørger for, at sekretariatet får notaterne. 

 

2. Opfølgning på tilretningen af fokusområderne 

 Gennemgang af nuværende fokusområder (bilag 1): Et godt 

arbejdsredskab. Aftaler, at dokumentet skal på hjemmesiden, så 

medlemmerne kan følge med i arbejdet. Når vi redigerer i 

fokusområderne, skal dokumentet gemmes i en ny udgave, så vi kan 

følge udviklingen. Bliver et fast punkt på dagsordenen.  

 

3. Opfølgning på hverdagseksperimenterne  

 Skabelon (bilag 2): Fint og overskueligt. Husk at få det brugt. 

 Fredagsbar: De var 10. Hyggeligt. Skal gentages efter jul/foråret. 

 Team Nord (Maria og Line) har påtaget sig opgaven med at lave et 

arrangement i Holbæk efter jul. Skal afholdes i Sportsbyen. Der skal 

dystes i Floorball eller lign.   

 

4. Opfølgning på Fagkongres Sjælland 2019 

 Generelt: Godt sted og godt program. Positivt overrasket over 

oplægsholdere/program. Flot arbejde. Godt at inddrage DSF. OBS 

på bindende tilmelding. 



  

 Ris/ros –hvad skal gøres anderledes næste gang? Passe på med 

meget teoretisk tunge oplæg. Godt med goodiebags. Bedre til at få 

fordelt opgaverne, så det ikke er RF, der hænger på det hele til sidst. 

Have mere is i maven ift. tilmeldinger. OBS hverdag vs. Lørdag. 

 Regnskab (bilag 3): Mangler faktura fra Pelle Guldborg, men vi 

kommer ud med et lille overskud på ca. 5000 kr. 

 2022? Den store fagkongres skal holdes 17.- 19. marts 2022, og vi 

ønsker ikke at afholde vores egen samme år. Så vi skal evt. skubbe 

vores til 2023? Sættes på til næste møde. 

 

5. Status på politikerkontakt 

 Odsherred: God snak omkring ældreområdet, og hvilke tiltag man 

kunne gøre ift. §83a (ansættelse af terapeuter). Træningsteamet er 

presset på opgaver ude i borgernes eget hjem. Koster mange 

ressourcer. Synes ”Vordingborg-modellen” var interessant ift. det fald 

der ses i hjemmeplejeydelser mm. Snakkede desuden omkring 

forebyggelsesdelen. Gribe borgerne før de bliver syge… 

 Sorø: Godt møde med en meget positiv, men også realistisk 

udvalgsformand. Snakkede om vederlagsfri fysioterapi, hvor Sorø 

både har mange patienter plus høje udgifter ift. andre kommuner. 

Har selv startet en dialog med de praktiserende fysioterapeuter og 

lægerne. Sundhedsområdet får ny leder, da Morten Helmer 

desværre har fået andet arbejdet. Når ny leder er ansat og faldet lidt 

til, har vi aftalt at mødes igen.  

Har god kontakt til de frivillige i kommunen. Synes snakken omkring 

brugen af 3. halvleg ved holdtræning er rigtig interessant. Har god 

succes med deres hverdagsrehabilitering og har en ok 

sundhedsprofil ift. mange af de andre kommuner i regionen. Arbejder 

aktivt med de 17 verdensmål. 

Kommende besøg: Stevns, Faxe og muligvis Guldborgsund 

6. Status på kommunerunde 

 Vordingborg: Veltilrettelagt besøg, hvor vi fik en god indføring i 

kommunens opbygning på sundheds – og ældreområdet. Vi deltog 

på flere hold på Sundhedscentret i Vordingborg, hvor vi havde en 

god snak med deltagerne om blandt andet 3. halvleg. Vi besøgte 

Team Tidlig Indsats, som er deres tilbud til borgere på 

sygedagpenge. TP er ansat i Træning og Rehabilitering, men har 

deres udføredel i Jobcentret. Er dog fysisk placeret uden for 

jobcentret. Sidst besøgte vi Sundhedscentret i Stege, hvor vi 

mødte neuroteamet og hverdagsrehabiliteringsteamet. 

 Slagelse: Foregik på Aktivitetscenter Teglværksparken i Korsør. 

Gennemgang af kommunens opbygning ift. træning og 

rehabilitering. Mødtes med den ene fagkoordinator, lederen, 

fysioterapeuten på aktivitetscentret, terapeuter fra 

hverdagsrehabiliteringen og den ene af deres to planlæggere. Der 



  

blev talt en del om 7-tidsreglen/ventetider og de to ph.d-projekter 

de skal deltage i.  

 

 

 

 

4. Emner til orientering, drøftelse og stillingtagen 

 

1. Regionsformand/ HB 

a. Nyt Fra HB: Opgaveglidning fylder meget pt. Det er dog et arbejde, 

der har været i gang siden januar. Se evt. den debat, der er på 

fysio.dk. https://www.fysio.dk/nyheder/nyheder-2019/del-dine-

erfaringer-med-nye-opgaver 

Dialogværktøjet blev afprøvet på sidste HB-møde.  

På sidste møde snakkede vi desuden om brugen af foreningens 

penge i forbindelse med fx forplejning, overnatning, taxakørsel mm. 

Der var enighed om, at der fx godt kan skæres i forplejningsdelen 

uden for huset. Ift. overnatning betyder det en del for 

medlemmerne, at de kan møde udhvilet til møderne (2 dags 

møder). 

OK21 er kommet på dagsordenen. Fx skal vi tage stilling til en 

lånmodel, og der er kravsindsamling allerede til maj. 

b. Spørgsmål til mødelister (bilag 4 og 5): Der blev spurgt ind til: 

”Dialogmødet med ”Det nære sundhedsvæsen”. Se under SU. 

Reception for Heino Knudsen: 40 års fødselsdag. 

Fyraftensmøde med de ansatte i Roskilde Kommune: FTR for fys 

og ergo plus AC havde inviteret Tina og Tina plus RF til 

fyraftensmøde omkring overgangen til AC samt en kort 

gennemgang af hvad der sker i de to foreninger. 

c. Aktuelt fra Regionsformanden: Flytter kontoret til Næstved pr. 1/3-

2020, da kontoret i Slagelse kun bliver brugt i meget begrænset 

omfang. 

Er blevet færdig med Masterclass i Agenda Setting. Har bestået 

opgaven. Havde baseret sin opgave på: ”Ansættelse af en 

praksiskonsulent for fysioterapi i Region Sjælland”. 

Besparelsessagen i Kalundborg (motorisk team) endt desværre 

ikke med, at de kom med i budgettet for 2020. Det har været meget 

svært at komme i dialog med politikerne undervejs. Oppositionen 

ville gerne have at teamet skulle have haft 4 millioner til de næste 4 

år, men det var der ikke flertal for. RF følger op på sagen i det nye 

år, når der ikke længere er et tilbud til børnene i kommunen. 

Har været i Odsherred for at følge op på deres ”rygskole” som blev 

nedlagt i dens tidligere form i starten af året. Havde en fin snak 

med lederen af sundhedscentret og fik mødt deltageren på deres 

første hold i den nye model. 

https://www.fysio.dk/nyheder/nyheder-2019/del-dine-erfaringer-med-nye-opgaver
https://www.fysio.dk/nyheder/nyheder-2019/del-dine-erfaringer-med-nye-opgaver


  

Er i gang med en dialog med chefen for Ældre og Sundhed i 

Næstved Kommune ift. terapeuterne ansat på ældreområdet. 

Terapeuterne er presset på opgaveglidning, stram visitering mm. 

Der er møde med TR’erne, RF for D’Fys og ETF, distriktschefer og 

chefen for området d. 25/11. Mødet er kommet i stand efter 

henvendelse fra RF. 

Har deltaget i Danske Regioners sundhedskonference ”Sundhed 

for alle”, hvor teamet var ulighed i sundhed. En del politiske oplæg 

samt oplæg fra forskellige interesse/patientorganisationer. 

D. 27/11 er der national konference i region Sjælland omkring 

fremtidens sundhedsvæsen. 

Har lavet en aftale om et arbejdspladsbesøg i PPR i Greve d. 4/12. 

Der tidligere på efteråret har været nogle problemer med 

arbejdspres mm. 

d. Regnskabsstatus (bilag 6): Taget til efterretning. Der er et fint 

overskud på budgettet. Dog skal der tages højde for flytning af 

kontor samt indkøb af nyt IT-udstyr, da det vil tage en del af det 

nuværende overskud.  

e. Foreløbigt budget (bilag 7): Godkendt 

 

2. Praktiserende: Årsmøde d. 27/11. Knapt 40 tilmeldte. Oplæg fra Jens 

Peter Vejbæk om situationen omkring vederlagsfri fysioterapi. Der har 

været for stor tilgang af patienter ift. hvad rammen kan bære. Lige nu står 

de praktiserende til en kollektiv honorarnedsættelse i 2020. De 

praktiserende skal forsøge at stoppe udviklingen ved at afvise 

patienter/oprette ventelister. 2 ud af 4 medlemmer af SU er på valg. 

Marjanne er ikke én af de to. 

SU har været til to positive dialogmøder. Først med direktøren for ”Det 

nære Sundhedsvæsen” Trine Holgersen og sidst med politikerne. 

Praksiskonsulent fra Hovedstaden ((Jesper Ottosen) var inviteret med til 

mødet med Trine Holgersen. Både for at fortælle om praksiskonsulentens 

arbejdsopgaver og om projektet ”direkte adgang”. Trine Holgersen så 

positivt på begge dele, men kunne selvfølgelig ikke love noget. 

På dialogmødet med politikerne blev der både snakket om en §2 aftale 

omkring GLAiD og en praksiskonsulent. Begge dele er på som punkter på 

dagsordenen på næste møde i februar. 

3. TR, herunder TRR: Sidste møde i år er d. 25/11. Karen Fischer–Nielsen 

og Darleen Kyrø kommer og fortæller om den nye ferielov. Tina Lambrecth 

deltager også ift. en dialog omkring overgangen til AC og MED-systemet. 

4. Lederråd: Der er valg til lederrådet. En del ansøgninger.  

Webinar d. 25/11 med Dorthe Krüger (Ledelseskommissionen).  

Er ved at retænke netværket for ledere. 

Lederkonference til marts for fys og ergo. 

Er begyndt at undersøge, hvilke mulige/relevante ledernetværk, der er i 

AC.  



  

5. Arbejdsmiljø: Der har været netværksmøde for 

arbejdsmiljørepræsentanterne (fys og ergo). 8 deltagere og 2 afbud. 

Snakkede blandt andet om ”Sammen om Mental Sundhed”, hvor de 

gennemgik deres App. Er et godt redskab både for én selv, men også til at 

spotte kollegaer, der har det svært psykisk. Der blev også snakket om 

kultur på arbejdspladserne –tidskultur og redskaber til denne. 

HUSK AT FÅ AMR TIL AT TILMELDE SIG PÅ HJEMMESIDEN. 

6. AC: Tina Lambrecth siger, at vi er blevet taget rigtig godt i mod i AC. Det 

der fylder rigtig meget lokalt er vores pladser i MED, som vi skal afgive 

1/1-20. AC har aldrig haft den store opmærksomhed på MED-pladser 

og MED-systemet, men de forsøger at finde ud af, hvordan fremtiden 

skal være, når der efter nytår er 3 organisationer mere i ”klubben”. 

OK21 er også ved at blive kørt i stilling. Kravsindsamlingen er allerede 

her til maj 2020, hvilket er noget tidligere end i SHK.  

7. Uddannelse, studerende 

 Dimittendopringninger –husk jeres noter: Desværre var der to i RB, 

der ikke havde fået ringet til dem, de stod for. RF opfordrer til, at man 

giver RF besked, hvis man ikke har mulighed for at få det gjort.  

Det er kendetegnende for opringningerne, at mange har fået deres 

job gennem studiejobs og praktiksteder. En enkelt var endt ufrivilligt i 

en plejestilling. Opfordret personen til at kontakte foreningen, hvis 

man ender i en stilling, man ikke har sagt ja til. 

Mange af dem vi kontaktede var ikke klar over, at vi har vores egen 

Facebookside eller havde hørt om fx Fagkongres mm. RF tager det 

med på arbejdsmarkedsorienteringen.  

De fleste er positive over opringningen. 

 Dimittendundersøgelsen (bilag 8): Det ser umiddelbart ud til, at vi 

stadig er gode til at fastholde vores dimittender her i regionen. 

 Uddannelsesudvalget: Samarbejdsaftaler –svær start, men endte 

ok? Arbejdspladserne føler dog lidt, at de har fået vredet armen om 

på ryggen… Skolen ser det som et udviklingsprojekt. Arbejdet har 

desuden endt ud, at der nu kun er én aftale for både fys og ergo. 

Absalon arbejder på at blive en naturlig samarbejdspartner for fx 

kommunerne, når de skal lave projekter mm. 

I studieordningen ændrer de på praktikforløbene således, at 

praktikken (1 uge) på 1. semester bliver flytte til 2. semester. 

8. Sociale medier: Der er fint gang i Facebook. Instagram er der stadig ikke   

nok aktivitet på.  

9. Arrangementspuljen 

 Status: Der blev afholdt 3 arrangementer i 2019 med fuld tilslutning 

og ventelister. Der er endnu ikke indkommet ansøgninger på 

fagfaglige arrangementer i 2020. 

Kim Schousboe fra Roskilde Kommune har ansøgt om 5000 kr. til et 

politisk arrangement i forbindelse med overgangen til AC. Vi har 

tilbudt 2500 kr., så frem arrangementet kan opfylde kriterierne for 

arrangementspuljen.  



  

Der har været 2 netværksmøder for hverdagsrehabilitering. Sidste 

gang blev det holdt sammen med Ergoterapeutforeningen. Der 

kommer et nyt fælles møde til foråret, da det giver rigtig god mening 

at holde det sammen. 

 Økonomi (bilag 9): Der var afsat 45000 kr. til arrangementspuljen og 

25000 kr. til netværk. Der er brugt 49000 kr. på arrangementer men 

kun 3350 kr. på netværk. 

5. Opfølgning på sidste møde 

 Referat (bilag 10): Godkendt  

 Ipads: Stine tager kontakt til IT-afdelingen i D’Fys ift. indkøb af 3 

tablets til bestyrelsen. 

 

6. Noget til hjemmesiden: Fokusområder tilføjes på hjemmesiden. 

 

7. Evt. 

 

8. Evaluering af dagsorden 

 

9. Evaluering af mødet: Godt, men lidt svært at styre tropperne. 

 

10. Dagsorden til næste møde :  Fagkongres 2023?, fokusområder   

 

11. Ordstyrer til næste møde: Jacob 

 

 

 


