
Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 3.december 2013. 
 
Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa Fuglsang, Malene Parbst 
Jespersen, Marjanne den Hollander, Line Reffelt Jørgensen, Lisbeth Schrøder(til 13.00), Frederik 
Rinsing. 
Fraværende: Martin Ljungberg, 
Ordstyrer: Lars. 
Referent.  Lise 
 
Emner til politisk drøftelse. 
 
Dialogmøde: 
Rosa havde udarbejdet bilag om dialogmøde som udgangspunkt for vores diskussion. 
Vi arbejder videre med at afholde dialogmøde 2014. Stiler mod 24.april et centralt sted i regionen. 
Arbejdsoverskrift kunne være : Kommunikation og synlighed i vores region. 
Vores gode erfaringer fra 3 minifagfestivaller og sidste generalforsamling siger os,at det trækker 
med et godt navn og at der lægges op til kollegialt samvær og en god fælles oplevelse. 
Vigtig pointe er, at dialogmødet ikke bare handler om, hvordan regionsbestyrelsen skal være synlig, 
men også, at det faktisk har stor betydning, at medlemmerne på deres arbejdspladser og i deres 
daglige færden, benytter alle muligheder for at synliggøre fysioterapi/ sundhed osv. 
Det er vigtigt, at medlemmerne bliver bevidstgjort om, at de selv i det små, kan levere en kæmpe 
ambassadørrolle. Samt de får en oplevelse af, at det også har betydning for dem selv, at det også 
kan ses som noget de gør for deres egen skyld. Fordi det at man synes man lige gjorde og forskel og 
havde en succesoplevelse, vel er noget vi alle synes er en rigtig godt. 
Der nedsættes en planlægningsgruppe bestående af Lise, Lisbeth Schrøder, Rosa og Karen. 
 
Synlighed: 
Der forelå opsamlende notat om, hvad vi løbende har opfattet som synlighed. Notatet betragtes som, 
internt arbejds- og inspirations papir. 
 
Målsætning for bestyrelsens arbejde: 
Den endeligt formulerede målsætning godkendes. Lægges på hjemmesiden og skal revurderes i 
hver valgperiode. 
 
Regions- og kommunalvalget, evaluering af vores indsats: 
Vi oplistede hvilke politikere, der havde været kontakt til og hvem, der havde været til valgmøder. 
Der hat været møder med politikere i 4 ud af de 5 udvalgte kommuner. Samt haft dialog med en 
enkelt regionspolitiker. 
Regionsbestyrelsesmedlemmer har været til nogle valgmøder samt spontan snak med politikere, 
hvor de var at møde. 
Alt i alt vurderes det, at det har været nyttigt at prioritere, at være synlige og aktive op til regions - 
og kommunalvalget. 
Der er skabt gode kontakter til de kommunale politikere og vi oplever, at der har været lydhørhed 
over for og fin forståelse, for vores budskaber. 
De 2 spidskandidater til regionsvalget, har der ikke været møder med ud fra den overvejelse, at de 
var meget travle og der har været kontakt til dem inden valget. 
Vi havde en generel snak, om det giver mest gevinst før eller efter et valg. 



Begge dele er vigtige. I kommunerne er politikerne tættere på borgerne, det er de ikke helt i 
regionen. Der er forskellige tilgange til politikerne. Der vurderes, at det  giver god mening, at 
kontakten til den nye regionsrådsformand etableres nu, efter valget  
I både region og kommuner skal vi nu følge konstitueringerne og have kontakter til relevante 
politikere. 
Under valgkampen har Facebook siden været et godt sted at synliggøre vores aktiviteter og der har 
været god respons fra medlemmerne om dette. 
Så den del vil vi også fortsætte med. 
 
Ansvarlige for psykiatrien:  
Der er behov for en ansvarlig ud over regionsformanden til dette område. På generalforsamlingen 
var der snak om praktikpladser indenfor psykiatrien. 
Lisbeth Schrøder indgår i arbejdet. Der skal aftales et møde med UCSJ om dette. 
Lise og Lisbeth Schrøder aftaler yderligere om en strategi for området. 
 
Emner til orientering, drøftelse og stillingtagen 
 
Regionsformand/ HB 
 
Nyt Fra HB: Lise orienterede om aktuelle emner og overvejelser i relation til HB. 
Bl.a. har HB haft besøg af og oplæg fra Poul Nyrop Rasmussen om Psykiatriudvalgets rapport. 
Hans oplæg rundsendes til inspiration. 
Spørgsmål til møde listen: Enkelte afklaringer. OBS der er reception på vores nye adresse i 
Holmbladsgade 31.januar. 
Aktuelt fra RF: Orientering om aktuelle regionale ting. Bl.a FTF årsmødet. Der har været flere 
møder i uddannelsesregi i UCSJ samt overvejelser om uddannelsesudvalgenes struktur og 
fremtidens sundhedsuddannelser. 
KL holder konference om deres udspil til dette i januar. Lise deltager. 
Regnskabsstatus: Ikke de store ændringer fra 2. kvartal. Mini fag festival er endnu ikke bogført. 
Taget til efterretning. 
Der er udgifter, vi har bevilliget til faglige arrangementer, der ikke kan afholdes i 2013. 
Disse søges overført til 2014. 
Ligeledes søges overført ekstra beløb til afholdelse af dialogmøde. Vi har ikke holdt dialogmøde før 
og er lidt blanke på, hvor stor interesse, der måtte være. 
Vi kommer ikke til at bruge alle de midler, der er opsparet til mini fag festival. En del af disse vil vi 
overføre til dialogmøde, så de kommer medlemmerne til gode. Lise udarbejder ansøgning om 
overførsel. 
Budget 2014: Fastholdes som fremlagt på generalforsamlingen. Lise udarbejder specificeret budget. 
 
Mini fag festival. Evaluering, regnskab, honorering af tovholder. Generelt var det en rigtig god dag 
med mange deltagere. Vi er lidt ærgerlige over, at der ikke var flere studerende, der deltog. Det skal 
vi arbejde på til næste gang. Frederik leverer et skriv med mulige tiltag. 
Vi synes dagen var for lang. Skal nok slutte senest 16.00/16.30. Mange gik allerede omkring kl-
16.00. 
Og så skal det afsluttende oplæg nok være lidt mere festligt. Oplægsholderen var på en svær opgave 
som den sidste. 
Det har været en stor planlægningsopgave at arrangere denne dag. Det vurderes at have været noget 
mere tidskrævende denne gang end tidligere. 



Regionsbestyrelsen anerkender den store indsats planlægningsgruppen og de deri frivillige 
medlemmer har ydet. Derefter havde vi en lang snak om honorering. 
Vi har ikke mulighed for, at honorere de menige medlemmer, der melder sig til opgaven med 
frikøb. 
Vi har besluttet, at honorere den person, som vi har aftalt med, skal være tovholder på opgaven. 
Dette ud fra den erkendelse, at der påhviler tovholderen en særlig opgave og ansvar. Hvis dette ikke 
løftes af tovholder, er det regionsbestyrelsen, der skal træde til. 
Derfor er det vigtigt, at funktionen og opgaven som tovholder beskrives nøje, så opgaven er til at gå 
til, for andre fremover. 
Det skal selvfølgelig stå helt klart for alle, både tovholder og øvrige i planlægningsgruppen, hvilken 
opgave man melder sig til og under hvilke betingelser. 
Der besluttes med hvilket beløb vi honorerer selve tovholderfunktionen og med hvilket, for at 
udarbejde dels en drejebog for afholdelse af mini fag festival, dels en beskrivelse af hvad 
tovholderfunktionen indebærer. 
Det foreløbige regnskab for Mini fagfestival 2013 forelægges og tages til efterretning. 
Det endelige regnskab udsendes til bestyrelsen, når alle posteringer er kommet ind. 
Innovationspris, udvælge kandidat: Bestyrelsen valgte en kandidat ud fra de indkomne, til at gå 
videre til den landsdækkende indstilling. 
Lise giver ansøgerne besked og står for det videre forløb. 
Møder i 2014: Lise udarbejder doodler for møder i 2014 og udarbejder revideret årshjul. 
Udpegning til Uddannelsesudvalg: Der skal ske nyudpegning til uddannelsesudvalget for 
fysioterapeutuddannelsen og efter - videreuddannelsesområdet. 
Udpegningen skal ske pr.1.april 2014.De udpegede er p.t. Lise og Jytte Wagner. Jytte ønsker ikke at 
fortsætte, hvorfor vi skal snakke om evt. kandidater. 
Vi fastholder, at det skal være én fra praksis, privatområdet, da både region og kommuner har 
pladser i forvejen. Forskellige kandidater nævnes. Lise går videre med det. Sættes på dagsordenen 
til mødet 6/2 2014. 
 
Praktiserende: 
Marjanne orienterede om årsmødet, der blev afholdt 5/11. 
Der var bl.a. oplæg af Claus Pedersen, ny erhvervskonsulent, Danske Fysioterapeuter samt af Jens 
Peter Vejbæk om den nye aftale vedrørende vederlagsfri fysioterapi. 
Lars Nielsen indtræder i SU i stedet for Morten kronborg Øvrige genvalgt. 
Referat og øvrige materiale er på hjemmesiden. 
http://fysio.dk/Regioner/sjaelland/Regionalt-nyt/Referat-fra-arsmode-for-praktiserende-i-Region-
Sjalland/ 
 
TR: 
Malene orienterede om årsmødet for TR, der blev afholdt 7/11 i Odense. 
Der kan læses en fyldig reportage og ses alt materialet her: 
http://fysio.dk/for/TR-og-AMiR/Nyheder/120-tillidsreprasentanter-samlet-i-Odense/ 
 
Lisbet Jensen orienterede om sidste udvikling i Region Sjællands Hoved MED. 
Der er ikke forhandlet nogen MED - aftale, så der skal nedsættes nyt forhandlingsudvalg. Vi håber 
det fremmer processen og en positiv forhandlings ånd, at der er nye politikere. 
Desuden orientering om at Danske Regioner har udarbejdet politik for at flere skal på fuld tid. 
Læs her: 
http://www.regioner.dk/aktuelt/nyheder/2013/september/flere+p%C3%A5+fuldtid+i+fremtiden 

http://fysio.dk/Regioner/sjaelland/Regionalt-nyt/Referat-fra-arsmode-for-praktiserende-i-Region-Sjalland/
http://fysio.dk/Regioner/sjaelland/Regionalt-nyt/Referat-fra-arsmode-for-praktiserende-i-Region-Sjalland/
http://fysio.dk/for/TR-og-AMiR/Nyheder/120-tillidsreprasentanter-samlet-i-Odense/
http://www.regioner.dk/aktuelt/nyheder/2013/september/flere+p%C3%A5+fuldtid+i+fremtiden


Vi vil følge hvordan det udmønter sig. 
Arbejdsmiljø: 
Det regionale møde for arbejdsmiljørepræsentanter blev desværre aflyst grundet få tilmeldinger. 
Vi skal være opmærksomme på, om det bliver sværere for vores tillidsvalgte, at gå til de møder, der 
er vigtige for at kunne varetage funktionen. Vi er også opmærksomme på det ved regions TR –
møderne og Tillidsrepræsentant rådet har fokus på det. 
 
FTF: 
Orientering om årsmødet 12/11. Spændende oplæg af Flemming Ibsen: ” har fagbevægelsen sovet i 
timen?” 
Lise har omtalt det på facebook og oplægget findes her: 
http://www.ftf.dk/regioner/sjaelland/artikel/aarsmoede-2013/ 
 
Uddannelse: Der har været afholdt både uddannelsesmøde, møde mellem 
uddannelsesudvalgsformændene, direktion og uddannelseschefer samt landsdækkende 
netværksmøde for FTF udpegede i samtlige uddannelsesudvalg. 
Uddannelsesområdet fylder meget lige i øjeblikket. Det er vigtigt at være opdateret. 
 
Web: Ny regional webmedarbejder, Christian. 
 
Arrangementspuljen: Status og regnskab for 2013 forelå. Vi ansøger om overførsel af ikke 
forbrugte, men bevilligede midler, til 2014. 
Generelt er vi tilfredse med aktiviteten vedrørende medlems arrangementer. Vi har ikke kunnet 
rumme mere i regionen. Der har også været arrangementer særligt for de praktiserende, arrangeret 
for de regionale kvalitetsudviklingsmidler. 
 
Godkendelse af referat fra 9/10 :  Godkendt. 
 
 
Lise 03-01-2014. 
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