
Regionsbestyrelsesmøde: Region Sjælland 
Referat fra den 8. december 2015 

 
Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Malene Parbst Jespersen, Marjanne den 

Hollander, Line Reffelt Jørgensen, Lisbeth Schrøder, Ella Lorenzen(suppleant for Rosa) 

Fraværende: Rosa Fuglsang, Mark Ebbesen. 

Janus Pill Christensen deltog til 14.30, Mikael Mølgård deltog fra 9.00 til 10.30.Begge fra 

sekretariatet. 

Ordstyrer: Lisbeth Schrøder. 

Referent.  Lise 

 

Emner til politisk drøftelse. 

Danske Fysioterapeuters 100-års jubilæum i 2018: 

Mikael Mølgård deltog under dette punkt. Formålet var at få input fra regionsbestyrelsen til de 

områder af projektplanen for afvikling af foreningens 100 års jubilæum, der er medlemsrettede. 

Det drejer sig om hvilke regionale aktiviteter vi kan forestille, hvor skal det afholdes og på hvilke 

måder kan vi aktivere medlemmerne? Desuden under hvilke rammer vi kan afholde en fest for 

medlemmerne til at markere dagen. 

 

Efter oplæg fra Mikael og gruppedrøftelser gav regionsbestyrelsen gode input. 

Der arbejdes videre på sekretariatsplan og vi hører yderligere.   

 

Status på arbejdet med Strategiplanen, fra et regionalt perspektiv. 

Hverdagsrehabilitering: Vi afventer noget materiale centralt fra. I støbeskeen er netværksmøde for 

fysioterapeuter, der arbejder med området. Lise er i kontakt med Sille om dette. 

Ella fortæller, at der eksisterer et eller andet overordnet / landsdækkende netværk for 

fysioterapeuter og ergoterapeuter. Dette skal undersøges. Janus tager det med til sekretariatet, Ella 

finder ud af mere og melder tilbage til os. 

 

Nye jobs via beskæftigelsesreformen: Der arbejdes med udspil centralt fra. Vi afventer. 

 

Fysioterapeuter i lægepraksis: Vi afventer udspil/materiale. Kunne starte med at holdes et 

medlemsmøde med erfaringer fra Nordjylland, da vi fornemmer at der er behov for mere 

viden/afklaring blandt de praktiserende om emnet. 

 

Børneområdet: Arbejdsgruppen (Lise, Line, Lisbet og Marjanne) afrapporterede om, hvor vi er nu. 

Der er udsendt notat vedrørende gruppens arbejde til RB forud for mødet. 

Der er ”dykket mere ned i ”Vordingborg og Næstved Kommune. Erfaringerne bruges i det videre 

arbejde. 

 

Lise skal på arbejdspladsbesøg på Katrinedalsskolen (dem fra fagblad nr. 8/2015) i Holbæk 18/12 

sammen med Danmarks Lærerforening, lokale fysioterapeuter og Tina Lambrecht. 

Forventes at der skabes kontakter til det videre arbejde regionalt. 

Vi havde aftalt at bruge Sorø Kommune som testkommune. Det skal der arbejdes mere med. 

Lise har været til møde i Roskilde Kommune med dagcenterchef. Mødet var på initiativ af et 

medlem bosiddende i Roskilde. Roskilde kommune screener allerede alle førskolebørn. 



På mødet snakkede vi om organisering af børneområdet og om der kunne iværksættes projekt med 

at screene børn meget tidligere. Hvordan ville Danske Fysioterapeuter kunne bidrage til et projekt? 

Lise undersøger dette. Der følges op på kontakten. 

 

Som opfølgning på mail sendt med materiale til samtlige udvalg, der har folkeskoleområdet i vores 

17 kommuner, har Lise sendt op- følgende mail kun til udvalgsformændene, med forslag om at 

afholde et møde. 

http://fysio.dk/Regioner/sjaelland/Regionalt-nyt/Husk-motorikken/ 

Det er der kommet en del gode kontakter ud af samt en konkret aftale med udvalgsformand i 

Ringsted Kommune. 

Lise har desuden sendt forespørgsel om status i deres kommune til alle vores kommunale TR. 

Der udarbejdes notat til hele RB med tilbagemeldingerne. 

 

Oplæg fra Janus vedr. tanker på børneområdet: Janus fremlagde forslag til hvordan man kan 

arbejde konkret med børneindsatsen: F. eks udvælge x antal kommuner, anmode om møder, udkast 

til mails, tilbagerapportere til ham. Denne arbejdsform har de jyske regioner valgt at gå frem efter. 

Konklusion på det videre arbejde med børneområdet: Vi er godt i gang med indsatsen. Vi har sådan 

set udvalgt alle 17 kommuner. Der følges op på de muligheder, der melder sig. 

Vi kan ikke kontakte de samme personer gentagne gange. 

Vi skal bruge den opsamlede erfaring til dags dato, til det videre arbejde. 

Arbejdsgruppen mødes efter nytår for at få sat mere facon på det videre arbejde. 

Endvidere snak om at bruge mini fagfestival til oktober strategisk og få børneområdet ind som en 

del af programmet, der overordnet kunne handle om fysisk aktivitet og derunder forskellige vinkler 

på dette. 

Noteres til kommende planlægningsgruppe. 

 

Andre områder: Vi har besluttet også at have øget fokus på praksissektoren (både dem indenfor og 

dem uden for OK). Hvad kan vi gøre for denne medlemsgruppe? Hvad ligger centralt og hvad 

ligger regionalt? Har vi fingeren på pulsen om hvad, der rør sig derude? Mark har gjort sig nogle 

tanker om dette og Lise og han har aftalt, at han på næste RB møde kommer med et oplæg om dette 

samt tanker om indsatser. 

Der skal koordineres med SU-medlemmerne. 

 

Emner til orientering, drøftelse og stillingtagen 

Regionsformand/ HB 

Nyt Fra HB: Lise og Lisbeth orienterede om aktuelle emner fra HB. Der har været FTF kongres, 

som enstemmigt vedtog, at der skal afsøges muligheder for fusion med LO samt allerede nu 

indledes strategisk samarbejde vedrørende uddannelsesområdet. I forbindelse med børneområdet 

har Danske Fysioterapeuter bidraget til indholdet på appen ”min baby”. Se på hjemmesiden. 

Lisbeth gav status på Lederrådet. Holdningspapir om patient- og pårørende inddragelse er under 

politisk behandling. 

 

HB skal til januar snakke om kommunikationsstrategi. Hvordan bliver vi mere 

medlemsengagerende? Skal vi promovere det politiske mere? 

Der er indledt et samarbejde med vores A-kasse(DSA) om karrierevejledning for beskæftigede. I 

første omgang for de menige. 

Spørgsmål til møde lister: Få opklarende spørgsmål 

 

http://fysio.dk/Regioner/sjaelland/Regionalt-nyt/Husk-motorikken/


Regionskonference 2016: Afholdes 15-16/6 forud for Folkemødet(FM) på Bornholm. Stedet er 

Rutsker Feriecenter. Lise og Brian er i planlægningsgruppen. Vi vil gerne have et par menige RB 

medlemmer ind over. Malene er interesseret. Bestyrelsen brain stormede på emner: Hvordan kan vi 

tænke Strategiplanen ind i FM? Uddannelse i at arbejde politisk, hvordan udarbejdes den rette 

strategi? Hvordan involverer andre organisationer deres medlemmer? Nyttig viden frem mod 

jubilæum. 

 

Kan der ikke være andre end Tina Lambrecht, der er med i paneldebatter? 

Janus har noteret inputs og tager det med til planlægningsgruppen. 

 

Budgetopfølgning 3. kvartal: Taget til efterretning. 

 

Budget 2016: Der er ikke budgetteret fuldt op. Stillingtagen til brug af frikøb til planlægning og 

honorering af politisk/adm. bistand udestår. 

 

Stillingtagen til ansøgning om overførsel til 2016: Lise havde udarbejdet udkast. Bestyrelsen 

godkendte, at der søges overførsel for de angivne beløb. 

 

Retningslinjer for kørsel: Regionsbestyrelsen har tidligere besluttet, at der ydes kilometertakst, 

uanset antal i bil, til kørsel til arrangementer her i regionen, hvor man deltager som 

regionsbestyrelsesmedlem. Denne beslutning konfirmeres.  

Der gælder andre retningslinjer, når man deltager i centrale arrangementer. 

 

Mini- fagfestival 2016, status, vilkår for planlægningsgruppen: Merethe Fehrend er tovholder på 

dagen. Der ydes et fast beløb for denne opgave. Der er ikke nogen menige medlemmer, der har 

meldt sig til planlægningsgruppen endnu. 

 

Ved deltagelse i planlægningsgruppen, har vi hidtil dækket forplejning og kørsel. 

I erkendelse af at vores medlemmer er engagerede til mange sider, beslutter vi, at der kan ydes tabt 

arbejdsfortjeneste efter aftale med regionsbestyrelsen og efter vurdering af opgavens opfang. 

Når der er en gruppe skal omfanget defineres. 

 

Lise annoncerer igen lige efter nytår med fornyet kraft og vi hører på arbejdspladserne. 

Flere bestyrelsesmedlemmer vil også gerne bidrage, men vigtigt med menige medlemmer. 

Vi skal se, hvordan vi kan bruge mini-fagfestival strategisk i forhold til vores indsatsområder. 

Evt. deltagelse i KL sundhedskonference26/1 2016: I lighed med sidste år beslutter vi at betale 

deltagergebyr og transport til et antal bestyrelsesmedlemmer. Line er interesseret og melder tilbage. 

 

Innovationspris 2016: der er annonceret efter kandidater på hjemmesiden, i fagblad og på 

Facebook. Sidste frist er 5/1 2016.Fristen passer ikke med et bestyrelsesmøde. Vi ser an og tænker 

at det kan klares over mail. 

http://fysio.dk/org/nyheder/Har-din-kollega-fortjent-Innovationsprisen-2016/ 

 

Praktiserende: 

Orientering fra årsmødet 18/11: Marjanne og Lars orienterede fra årsmødet. Der var ca. 15 

deltagere og rigtig god diskussionslyst. Hans og Jytte er genvalgt. Ellen Knudsen er ny suppleant. 

 

Andet: Orientering om det igangværende arbejde med kontrolstatestikker og praksisplan. 

http://fysio.dk/org/nyheder/Har-din-kollega-fortjent-Innovationsprisen-2016/


Der har været afholdt regionale møder for at få input til modernisering af praksissektoren. Hvad 

tænker medlemmerne? 

Hvordan kan vi regionalt understøtte de praktiserende i at diskuterer og sparre yderligere på dette 

område? Tages op på næste møde. 

 

TR: 

Line og Malene orienterede fra de regionale TR – møder og fra Årskonferencen. 

Sidste regions TR møde havde tema på om social kapital med Erik Vestergård fra UCSJ. God og 

inspirerende dag som afslutning på året. 

 

Line og Malene er genvalgt som TR til RB. Der var kamp om suppleantpladserne. Vi har nu 3 

suppleanter for TR i RB (Linda, Maria og Stine). 

 

Årskonferencen bød på oplæg om tillidsbaseret ledelse med Tina Ød gård. Om forhandlinger med 

Nicolai Robinson, begge brugbart og godt. Desuden 2 hyggelige dage med TR kollegaer. 

 

Regionsbestyrelsen: 

Malene og Lars orienterede fra Introdag for regionsbestyrelsesmedlemmer. Dagen blev afholdt i 

Holmbladsgade. Der var fin tilslutning. Givtigt at se og hilse på sekretariatet. Der var introduktion 

til sekretariatets opbygning og til både de administrative og politiske forretningsgange. Og til det 

aktuelle politiske arbejde. 

 

FTF: 

Orientering om FTF kongres og lokalt FTF årsmøde ved Lise og Lisbeth 

Lisbeth orienterede om FTF´s Lederråd, hvor hun har fået en plads. 

FTF region Sjælland har planlagt flere spændende fyraftensmøder i foråret 2016 

Diverse links til mere om FTF: 

http://www.ftf.dk/om-ftf/kongres/ 

http://www.ftf.dk/region-sjaelland/ 

 

Uddannelse: 

Orientering fra uddannelsesudvalget: Stort set samtlige uddannelsesudvalgsmøder i 2015 har været 

afholdt som fællesmøder med de andre sundhedsfaglige grunduddannelser. Dette skyldes 

revisionsarbejdet. I 2016 har formændene ønsket fokus på de monofaglige møder. Selv om arbejdet 

med beskrivelse af studieordninger kommer til at fylde, er det monofaglige vigtigt. 

 

Orientering fra informationsmødet 27/11: Lise og Mark deltog i dette møde. Lisbeth sidder som 

regional repræsentant i den monofaglige udviklingsgruppe, der stod for dagen. 

Der blev arbejdet med beskrivelse af en dimittendprofil og mange spændende temaer var sat i spil. 

Der var mange deltagere fra hele landet og fra andre interessenter. 

De første 2 år af uddannelsen bliver formentlig ens på alle UC érne. De sidste 1½ år skal der 

udarbejdes lokal studie ordning for. Kan give variationer i uddannelsens indhold. Vi håber ikke det 

bliver for forskelligt. 

 

Der kommer et samlet oplæg som skal endeligt besluttes. 

Ny uddannelse skal starte til sommeroptaget 2016. 

 

Sociale medier: Kører godt 

http://www.ftf.dk/om-ftf/kongres/
http://www.ftf.dk/region-sjaelland/


 

 

Arrangementspuljen: 

Status: Den økonomiske status taget til efterretning. Der er god aktivitet fra medlemmernes side. 

Ansøgninger: Der forelå konkret 2 ansøgninger. En temaeftermiddag om et gyn/ obs emne og en 

temaeftermiddag om skulderproblematikker. Begge blev bevilliget- Lise har kontakten til de 

ansvarlige. 

 

Fortolkning af retningslinjerne vedrørende deltagerkredsen: Der opstår ofte tvivl, om der kan 

deltage andre end fysioterapeuter til arrangementerne, ex andre faggrupper på den pågældende 

arbejdsplads, hvor arrangementet evt. afholdes. Vi har en klar holdning om, at ikke-medlemmer 

ikke kan deltage. Så for at have et ”rent snit” skal vi håndhæve, at arrangementerne kun er for 

medlemmer af Danske Fysioterapeuter. Ellers skal vi arrangere det sammen med andre faggrupper 

fra starten. 

 

Godkendelse af referat fra 8/9:  Endelig godkendt. Ligger på hjemmesiden. 

 

Evaluering af dagsorden. /mødet: Gode emner og gode diskussioner, hvor vi kom godt omkring 

indholdet. 

 

Vi skal være OBS på at der er tid til, at alle orienterer om det de synes er vigtigt. 

Melde ind på forhånd til dagsordenen, når man har noget særligt og sige det under punkt 

1:omprioritering af dagsordenen. 

 

Dagsorden til næste møde. 

 Oplæg Mark om praksissektoren. (Tanker, overvejelser, indsatser.) 

 

Ordstyrer til næste møde: Mark. 

 

Lise 21-12-15.  


