
 Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 6/2  2014. 
 
Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Karen Kochen, Rosa Fuglsang, Malene Parbst Jespersen, 
Marjanne den Hollander, Line Reffelt Jørgensen, Frederik Ringsing Nielsen. Mette Johansen( for 
Lisbeth Schrøder) 
Fraværende: Lisbeth Schrøder, Lars Nielsen, 
Ordstyrer: Karen Kochen 
Referent.  Lise 
 
Emner til politisk drøftelse. 

 
A:Fornyet snak om dialogmøde: 
Vi planlægger at flytte dialogmødet til efteråret. Vi vil kombinere diskussion af de politisk 
emner/,indhold, der kan tænkes at komme op på Rep.mødet med extern oplægsholder og 
socialt/netværksdannelse. Vi kan tænke i samme skabelon som til GF. 
Planlægningsgruppe: (Lisbeth Sc., Lise, Karen og Rosa). 
Lise doodler for dato samt advicerer relevante i sekretariatet for deltagelse og involvering i rep 
delen. 
 
B:Bestyrelsesseminar: 
Bestyrelsen tilslutter sig ideen. Afholdes som externat over 2 hverdag, hvoraf den ene er ordinært 
RB – møde. 
Overordnet: 
 Sætte mål- hvordan når vi derhen-hvordan er vores tilgang til politikerne 
 Bruge de tilbagemeldinger vi fik på GF 
 Bruge det vi fik med fra regionskonference og bygge videre på 

Stikord fra diskussion om indhold: 
 Arbejdsmøde, være produktive, skabe resultater. 
 Klargøre vores mål, være skarpe på disse. 
 Arbejde med oplæg til politikere. 
 Producere læserbreve. 
 Har vi brug for nogen til at styre os igennem 
 Skal vi invitere politikere 
 Hvordan ser politikerne os i fremtiden 

 
C:Hvad tænker bestyrelsen om den igangværende diskussion om ydernumre? 
Bestyrelsen havde en snak på baggrund af debat på hjemmesiden. Generelt hilser vi velkommen at 
diskussionen tages i HB. 
Stik ord fra diskussion og tilkendegivelser. 
 Hvilke fordele er der ved det nuværende og ulemper 
 Andre emner blander sig ind over ex ejer/lejer, specialisering, øget brugerbetaling, 
 Kan det skrues anderledes sammen, 
 Vi må være åbne overfor andre modeller. Men det er jo ikke noget Danske Fysioterapeuter 

alene bestemmer. 
 Vi mangler overblik over hvordan det ser ud for andre praksisgrupper. 
 Kvalitetsdagsordenen er vigtig. Hvad med akkreditering af praksissektoren. Det kommer vel 
 Vi tror ikke, at der kommer mere økonomi i til tilskudssystemet. 
 Vi tror ikke på, at vi undgår at der skal være stram økonomistyring 
 Vi bliver nødt til at erkende, at der stilles krav til kvaliteten, at der følges ex. kliniske 

retningslinjer, standarder osv. 



 Vigtigt at vi er tydelige politisk om, hvad vi mener. 
 At vi gør noget for alle medlemsgrupper ellers brækker vi over. 

 
D:Beskæftigelsessituationen. 
Som optakt til at HB skal have fokus på beskæftigelsessituationen på et kommende møde, havde vi 
en orientering og sparring i forhold til Region Sjælland. 
Region Sjælland er den af regionerne der har lavest arbejdsløshed, både blandt dimittender og 
andre. 
Stikord fra diskussionen: 
 Når der er stillingsopslag kommer ansøgerne oftest fra vikariater. 
 Nogle har arbejdet som uuddannede og pædagogmedhjælpere 
 Mange gået ledige i ½-1 år 
 Kommer langsvejs fra. Jylland er ikke ualmindeligt. 
 Der er mange ansøgere. Én nævner 24 en anden 50. 
 Der er flere nye stillinger på vej. Dels almindelig opnormering, men også grundet 

ældremilliarden.(ex Odsherred og Holbæk). 
 Er jobs med løntilskud vejen frem? Vigtigt at se på, om der er mulighed for stillinger 

efterfølgende, ellers får det karakter af at lappe huller. TR skal have emnet på på deres næste 
møde. 

 Vigtigt at vi er åbne overfor nye stillingsmuligheder. 
 
E:Noget om hvad der rør sig i forhold til grunduddannelsernes fremtid. 
På baggrund af den seneste tids fokus på grunduddannelserne, både fra Danske Regioner, KL og 
ministeriet havde vi en kort orientering og diskussion om grunduddannelsen herunder også om de 
nyuddannedes kompetencer. 
 Holde fast i, at grunduddannelsen skal være på højt niveau 
 Er vores interesser de samme som UC ´ernes. 
 Er taxameterordningen med til at nogle ”forkerte” gennemfører? 
 Snak om evt. stopprøver undervejs 
 Snak om evt. turnusordning som i Norge 
 Har nogle af de nyuddannede svært ved relationer og tæthed til pt. 
 Skulle der optages flere fra kvote 2. 

Punkterne gode politiske drøftelser og god gensidig sparring til at forholde sig til og indgå i de 
emner vi ser, bliver fremtrædende i nær fremtid. 
 
F:Kommende emner til politisk drøftelse. 
Bestyrelsen kom med input til kommende emner: 
 Kommende OK forhandlinger indenfor det offentlige. Fokus på løn, undersøgelser viser at 

leveomkostningerne er stegt ret voldsomt(1500 pr. år?)? (Line) 
https://www.mm.dk/danmark-europas-dyreste-land 

 Fokus på arbejdsvilkår. 
 Specialisering i praksissektoren(Karen) 
 Rekvisitioner pr. medarbejder på sygehusene. Hvad gør det ved folk? Og kvaliteten(Malene) 
 Kvalitet på klinikkerne 
 Noget om styringsredskaber 
 Stigende antal GOP.. Tal for dette. Det er problematisk. Skal det offentlige altid efterkomme 

borgerens ønske? Før gik nogle af dem faktisk til klinikkerne. 
 Generelt fokus på trivsel og arbejdsmiljø blandt vores medlemmer. 

 
 

https://www.mm.dk/danmark-europas-dyreste-land


Emner til orientering, drøftelse og stillingtagen 
Regionsformand/ HB 
Nyt Fra HB herunder fra HB konferencen: 
Lise orienterede om udvalgte punkter. Der er nedsat et rådgivende forum for uddannelse, hvor Lise 
har budt ind på at sidde. Oplæg på sidste HB møde; fra praktiserende læge, om at have en 
fysioterapeut ansat. Strategi for samarbejde om sundhedsforsikringer. Forberedende gennemgang af 
revision vores love til fremlæggelse på Rep.14. 
Medlemskab for at deltage i faglige kurser i Danske Fysioterapeuter og Faglige Selskaber 
Spørgsmål til møde lister: 
Få opklarende spørgsmål. 
Aktuelt fra RF: 
Lise orienterede fra sidste møde i SHK, hvor der arbejdes med eventuel fælles MED- dag for vores 
regionale TR.  
Årsregnskab 2013: 
Ikke kommet endnu. Lise efterspørger det. Rundsendes og på næste gang. 
Budget 2014: 
Kan ikke færdiggøres før årsregnskab og godkendelse af ansøgning om overførsler er kendt. Vi 
kører videre med udkastet. 
Regionsformandsvalg. 
Der skal være valg til regionsformandsposten. Lise genopstiller. Fristen er 1/3. 
Repræsentantskabsmøde 2014: 
Drejebog udsendt. til orientering. 
Kandidater til Rep.14: 
Vi skal vælge 3 repræsentanter og 2 suppleanter. 
Opstiller: Lars, Line, Lisbeth Sch., Lisbet J. Marjanne. 
Lise indsender lister, når de modtages. 
Praktiserende. 
Marjanne orienterede fra SU.  
Der har ikke været holdt 1. møde efter kommunal – og regionsrådsvalget. Alle konstitueringer fra 
politikerside er ikke kendt. 
De nyvalgte SU`eres arbejdsmøde i december var rigtig godt. Der blev lagt gode startegier. 
Der skal være Erfa - møde for de koordinerende SU ere 28/2. 
Godt møde 5/2, hvor bl.a. Jens Stenbæk kom med oplæg om hvordan han ser praktiserende 
fysioterapeuters fremtidige rolle i sundhedsvæsenet. Han havde givet udtryk for, at han ser en 
stærkere rolle for at mindske sygehusindlæggelser, at man må se frem til akkreditering, at der skal 
være større sammenhæng mellem professionerne, vigtigt ikke at se pt. som pt., men som borger og 
samarbejdspartner, praktiserende fysioterapeuter kunne godt deltage i andre forløbsprogrammer 
,men dette er noget sundhedskoordinationsudvalget bestemmer. Praksissektoren generelt er 
indgangen til sundhedsvæsenet, han ser ikke noget alternativ til ydernummersystemet. 
Han havde pointeret, at han ikke kan love noget. 
TR 
Siden sidste har der været afholdt TR valg på alle arbejdspladser. Der er nogle udskiftninger, men 
alle steder er der TR – dækning. 
Orientering fra sidste TR møde hvor der var ekstern oplægsholder om mennesketyper, hvilket havde 
været yderst godt og givtigt. 
Referat og materiale kan ses her. 
http://fysio.dk/Regioner/sjaelland/For-dig-som-er-tillidsvalgt/Tillidsreprasentanter/Referater-fra-
TR--regionsmoder/ 
Arbejdsmiljø. 
Lisbet J. og Malene orienterede om trivselsundersøgelse, der har været gennemført i alle regioner. 

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/


Undersøgelsen er anonym og scoringen er lav. 
Snak om APV. Skal man svare anonymt eller ej? Nogle har oplevet, at blive hevet ind til en lille 
”snak”. Det er ikke OK. Man skal kunne svare ærligt og så efterfølgende tage en konstruktiv snak 
om det med lederen. Der er en oplevelse af, at kvaliteten glipper på bekostning af effektiviteten. 
Der er regionalt Amir netværksmøde 15/5. For både fys og ergo arrangeret af centralerne. Lise 
deltager. 
FTF 
Uddannelse 
Lise afventer svar fra mulig kandidat på forespørgsel om udpegning til uddannelsesudvalget. 
Det bibeholdes, at der er monofaglige uddannelsesudvalg, men der kan godt være gevinst i at ex 
sundhedsuddannelsernes udvalg laver noget sammen. 
Referat fra mødet rundsendes når det er godkendt. Og kommer til at ligge på UCSJ `s hjemmeside. 
Web/Facebook 
Det kører godt. Vi har betalt for særlig annoncering, hvilket har udbredt kendskabet til vores side 
betragteligt. 
Vi mangler historier fra arbejdspladserne. Liste er udsendt med dagsordenen. 
Arrangementspuljen. 
Lise orienterede om planlagte aktiviteter. 2 møder for visitatorer samt møde om journalføringspligt. 
Er annonceret. 
Der har været en forespørgsel om støtte fra puljen, men ansøgning er ikke modtaget endnu. Handler 
om bækkenbundsproblematik hos mænd og opstart af netværk regionalt vedr. 
bækkenbundsproblemer. 
Bestyrelsen nikker til at evt. ansøgning kan behandles pr. mail. 
Opfølgning på sidste møde. 
Referat godkendt. Der er fulgt op på diverse. 
 
Evaluering af dagsorden. 
 
Evaluering af mødet. 
 
Dagsorden til næste møde. 
 
Ordstyrer til næste møde. 
 
05-03-2014  Lise Hansen. 
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