
Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland  
Den 8. april 2015 

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

Marjanne den Hollander(gik kl.12.00), Line Reffelt Jørgensen, Lisbeth Schrøder, Mark Ebbesen,  

Fraværende: Karen Kochen, Kenneth Sejr. 

Desuden deltog Janus Piil Christensen, konsulent i Danske Fysioterapeuter. 

Ordstyrer: Lisbet Jensen 

Referent.  Lise 

 

Emner til politisk drøftelse. 

Ny konsulentfunktion vedr. regionerne. v. Janus: 

Janus orienterede om baggrunden for, at det politisk er besluttet, at tilknytte en fast konsulent til 

regionsbestyrelserne. Det primære formål er, at optimere vidensdeling og erfaringsdeling mellem 

det centrale og decentrale led i Danske Fysioterapeuter. At sikre at der bliver bedre sammenhæng 

mellem det politiske arbejde i regionerne og centralt i Danske Fysioterapeuter. Janus vil kunne 

bidrage med politiske oplæg, alt efter hvad vi arbejder med. 

Janus deltager som udgangspunkt i samtlige regionsbestyrelsesmøder, men vil løbende sammen 

med regionsformændene vurdere efter dagsordensindhold. Ordningen evalueres efter 1 år. 

Bestyrelsen bemærker at det er et must, at der er sammenhæng mellem det centrale og det 

decentrale led, at det er vigtigt, at det der arbejdes med i sekretariatet også kommer ud og får liv i 

regionerne. Som eksempel nævnes børneområdet. Desuden at den viden og erfaring, der er i 

regionerne bruges centralt og at den deles på tværs af regionerne, så ingen laver dobbeltarbejde.  

Et bestyrelsesmedlem bemærker, at der jo hele tiden har været vidensdeling mellem sekretariat og 

regionsformænd, men at det er fint at fokus øges. 

Der opfordres til at evalueringen bredes ud til alle regionsbestyrelsesmedlemmerne. 

 

Strategiplan 2016: 

Janus orienterede om strategiplan 2016,der indeholder 19 projekter. 

De overordnede indsatsområder er: 

 Vækst og nye job 

 Bedre medlemsservice 

 Bedre løn og arbejdsforhold 

 

Særlig orientering om de 5 projekter, som sekretariatet i samarbejde med regionsformændene, 

finder særlig relevant for regionsbestyrelserne, at arbejde yderligere med: 

 Rehabilitering på ældreområdet 

 Muskel- og ledsygdomme 

 Flere fysioterapeuter på børneområdet 



 Fysioterapeuter i lægepraksis 

 Nye job i kølvandet på beskæftigelsesreformerne 

 

Bestyrelsen gennemgik og kom med tilkendegivelser på de enkelte projekter: 

 

Ad. 1: Fokus er på at definere den mere selvstændige faglige profil for fysioterapeuter ind i 

hverdagsrehabiliteringen. Bestyrelsen tilkendegav, at det er vigtigt, at dette område italesættes, så 

det er attraktivt for fysioterapeuter at beskæftige sig med. Men at vi samtidig må erkende, at dette er 

et område vi deler med andre faggrupper. Vi skal arbejde med vores profil ind i det og med, hvad 

vores roller er ex. som garanter for kvalitet og faglighed, tværfaglig tilgang, undervisning og ikke 

mindst ledelsen af området. 

Vigtig at fortælle de gode historier om netop denne tilgang. 

 

Ad. 2: Der lægges op til øget samarbejde med kiropraktorerne for ex at sætte fokus på træning frem 

for operation. Bestyrelsen mener, at vi også skal i yderligere dialog med lægerne, både lokalt i 

forhold til projekter, men også på centralt politisk hold. 

I kommunerne ses flere og flere borgere, der kommer til genoptræning uden operation. 

Vi skal have de faglige argumenter på plads, der skal ses på om der er brug for 

kompetenceudvikling af de fysioterapeuter, der evt. så ser pt. som ”1. mand”. 

Der snakkes noget om, hvor vi ser nye stillinger i dette projekt og hvad, der er brug for. 

 

Ad.3: Fokus er på den åbenbare mulighed, der er i forhold til Folkeskolereformen og den øgede 

viden om, at tidlig motorisk screening og opsporing er værdifuld. Det er rigtig godt, men vi mangler 

opmærksomhed på specialbørneområdet. Det har været efterspurgt længe. Hvis ikke det er 

indeholdt i strategiplanen, vil vi opfordre til fokus på anden vis. 

 

Ad 4: Vigtigt fokusområde for vores region. Lise har i efteråret holdt møde med Jens Stenbæk om 

bl.a. dette emne, fordi vi har udfordringer med lægemangel i yderområderne. 

Der er udarbejdet materiale på baggrund af nuværende erfaringer. Vi snakker om hvilke barrierer, 

der kan være. Er det som hjælpepersonale i forhold til overenskomsten eller som ansat? Er det 

lægerne eller politikerne, der skal kommunikeres med? 

 

Nordjylland har afholdt medlemsmøde om dette emne, skal vi gøre noget lignende her? 

Vi ser frem til yderligere information og strategier om emnet. 

 

Ad 5: Der ses jobmuligheder for fysioterapeuter i kølvandet på de arbejdsmarkedspolitiske 

reformer. Borgere på sygedagpenge skal tilbydes et ressourceforløb, med bl.a. sundhedsfaglig 

vurdering og indsats. Hvordan kan vi spille en rolle her, hvad er vores faglige profil ind i dette? 

Vi snakker om, at det giver mening, at komme ind i nogle forløb på et tidligere tidspunkt ex. i 

samarbejde med jobcentermedarbejderne. Inden borgeren er ved at falde ud af systemerne. 

Der er faktisk en del kommuner, der gør noget. Dem skal vi blive klogere på. 



Er der fysioterapeuter involveret og hvordan? Vi skal trække på eksisterende viden. Snak om evt. 

medlemsmøde, etablere netværk eller være initiativtagere til mere konkret projekt. 

Janus tager vores kommentarer med tilbage til sekretariatet og vi har noteret os mulige indsatser, 

som vi vil tage med til GF og en snak om kommende indsatsområder. 

 

Generalforsamling 2015: 

Vi snakker om beretningen, som der er stor ros til, tilmeldinger, praktisk og gennemgår drejebogen 

til GF 2015. Alle er klare på deres opgaver, så det kører. Lise aftaler det sidste praktiske. 

 

Emner til orientering, drøftelse og stillingtagen 

Regionsformand/ HB 

Nyt Fra HB: Lisbeth Schrøder orienterede om, hvordan det er at komme ind som ny i HB og om 

indholdet på HB `s konference i januar. Bl.a. om oplæg fra Søren Møller, formand for DGI, som 

omhandlede en bestyrelses ansvar, håndtering af politisk uenighed og vigtigheden af, at der er 

sammenhæng mellem en organisations politisk niveauer. 

 

Lisbeth er blevet formand for det nye Lederråd. 

 

Lise orienterede om, at HB havde arbejdet med endelig godkendelse at Strategiplan 2016,definering 

af begrebet” grundlæggende sundhedsydelser”, som er indføjet i vores Sundhedspolitik. 

”Grundlæggende sundhedsydelser” er  der, hvor Danske Fysioterapeuter ikke går ind for 

brugerbetaling, 

 

Andet der har fyldt i HB arbejdet er revision af de sundhedsprofessionelle uddannelser samt 

afsluttende om OK 15. 

 

Spørgsmål til møde lister: Opklarende spørgsmål bl.a. om møde, der er planlagt mellem Danske 

Fysioterapeuter, regionsformænd og praksiskonsulenterne. Det er et årligt møde, der arrangeres 

centralt fra. Praksiskonsulenterne er ansat i regionerne og da Region Sjælland ikke har nogen 

praksiskonsulent er det kun Lise der deltager. Hans Andersen, SU medlem, har deltaget på et af 

møderne, hvor emnet var rygforløbsprogrammer. Vurderingen er,at deltagelse af andre afhænger af 

dagsordenen. 

Generel orientering og snak om praksiskonsulentproblematikken i Region Sjælland og strategien i 

den forbindelse. 

 

Aktuelt fra RF: Lise orienterede, udover emner berørt under mødelisterne, om det kommende 

valgmøde i forbindelse med folketingsvalg og om, at der i Næstved Kommune arbejdes med 

konkurrenceudsættelse af distrikt Syd. Dette følges af både Lise og forhandlingskonsulenten. 

 

Årsregnskab 2014: Årsregnskabet fremlagt og taget til efterretning af bestyrelsen. 

 

Budget 2015: Godkendt til fremlæggelse på generalforsamlingen. 



 

Folkemødet 2015: Aktuel status givet. Snak om hvem, der deltager. Lise sender samlet notat. Vi 

afventer valg af bestyrelse på generalforsamlingen. 

 

Praktiserende: 

Lars orienterede i Marjannes fravær om status for SU arbejdet. Der skal udpeges ny kommunal 

politiker. Desuden generel snak om netværk mellem kommuner, praktiserende og sygehuse. 

Der er gode erfaringer i Næstved Kommune. I praksisplanen er der oversigt over eksisterende 

netværk og disse opdateres i kommende praksisplan. Der bør opfordres til netværksdannelse og 

dialog. Marjanne har nyligt udsendt nyhedsbrev til alle praktiserende om seneste nyt fra SU 

medlemmerne. 

 

TR: 

Malene og Line orienterede om sidste regions TR møde. Møderne er vigtige for TR som 

kompetenceudvikling og sparring på daglige udfordringer. 

Referaterne kan læses her: 

http://fysio.dk/Regioner/sjaelland/For-dig-som-er-tillidsvalgt/Tillidsreprasentanter/Referater-fra-

TR--regionsmoder/ 

Vi er blevet bekendt med at nogle TR giver en introduktion vedr. ex at skrive ansøgninger og gå til 

ansættelsessamtaler til eventuelle studerende på modul 12. Men det er ikke alle og alle har ikke 

modul 12 studerende. 

 

Der er behov for, at det afklares, om det er en TR opgave og i givet fald skal introduktionen 

afstemmes med anden introduktion, der gives af UCSJ, DSA og af Danske Fysioterapeuter ved 

regionsformænd og forhandlingskonsulent. 

 

Dette tages med tilbage til sekretariatet. 

 

TR giver desuden oftest en form for introduktion til nyansatte om Danske Fysioterapeuter. 

 

TR i Region Sjælland har et ønske om, at blive klædt på til dette på et kommende regions TR møde. 

Dette arbejdes der videre med. 

 

Til orientering er der udarbejdet 2 pjecer: 

http://fysio.dk/for/TR-og-AMiR/TR-og-AMiRs-opgaver/TRs-opgaver/Uorganiserede-

fysioterapeuter/ 

Pjecerne er inspiration til at fortælle om, hvorfor det er vigtigt at være medlem af Danske 

Fysioterapeuter. 

Desuden hermed link til hjemmesidens oplysning om fordel ved medlemskab for studerende: 

http://fysio.dk/for/stud/Medlemskab/Medlemsfordele-for-studerende/ 

 

 

http://fysio.dk/Regioner/sjaelland/For-dig-som-er-tillidsvalgt/Tillidsreprasentanter/Referater-fra-TR--regionsmoder/
http://fysio.dk/Regioner/sjaelland/For-dig-som-er-tillidsvalgt/Tillidsreprasentanter/Referater-fra-TR--regionsmoder/
http://fysio.dk/for/TR-og-AMiR/TR-og-AMiRs-opgaver/TRs-opgaver/Uorganiserede-fysioterapeuter/
http://fysio.dk/for/TR-og-AMiR/TR-og-AMiRs-opgaver/TRs-opgaver/Uorganiserede-fysioterapeuter/
http://fysio.dk/for/stud/Medlemskab/Medlemsfordele-for-studerende/


Arbejdsmiljø: 

Der er årskonference for arbejdsmiljørepræsentanter 21/5. Lise deltager. 

 

Uddannelse 

Status reform: Orientering om sidste status. Lise efterspørger sidste nyt hos Rene. 

Nyt fra uddannelsesudvalget: Der er indtrådt medlem som repræsentant for relevant 

erhvervsvirksomhed. 

Dette er fysioterapeut Nicolai Mathiasen, områdeleder, Region Sjælland, Quick Care. 

De sidste 2 møder har primært omhandlet revisionsarbejdet af sundhedsuddannelserne og 

institutionsakkreditering. 

Referaterne sendes til RB. 

 

Web. 

Ny regional webmedarbejder er Anette Vibeke Jensen. Det kører fint. 

 

Arrangementspuljen: 

Der er overført 20.00 til 2015,disse blev bevilliget i december 2014 til 2 Gyn/ obs arrangementer, 

der har kørt med stor tilslutning. 

Der er budgetteret med 45.000 i 2015. Vi skal gøre reklame på GF og i øvrigt. 

 

Opfølgning på sidste møde: Referatet endelig godkendt. Er lagt på hjemmesiden. 

 

Noget til hjemmesiden: Lise vurderer. 

 

Evt.: Alle opfordres til at deltage i Sundhedskartellets valgmøde 13/4. 

 

 

Dagsorden til næste møde.  

Næste møde fastsættes ved doodle snarest efter generalforsamlingen til afholdelse senest 1/6. 

Emner:  

Konstituering. 

Forretningsorden osv. 

Evaluering af GF 

Mødeplan 

Årshjul 

Kommende indsatsområder 

 

Lise 23-04-2015 

 

 

 

 


