
 Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 9.oktober 2013. 

 
Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa Fuglsang, Marjanne den 

Hollander, Line Reffelt Jørgensen, Lisbeth Schrøder (til 12.30) 

Fraværende: Malene Parbst Jespersen, Martin Ljungberg 

Ordstyrer: Lars 

Referent: Lise 

 

Emner til politisk drøftelse. 

 

A. Målsætning for bestyrelsens arbejde. 

Udskudt fra de sidste møder. Godt med snak om, hvad vores mål for denne vagperiode er. 

Vi har Danske Fysioterapeuters målsætning for den politiske struktur samt de formulerede 

beskrivelser af prioritering af arbejdsopgaver, som besluttet på RB mødet 7/5 2013. 

Indledende bemærkninger/ brainstorm: 

Skal det vi laver være decideret målbart? 

Er det en værdi i sig selv, at have skrevet x antal læserbreve? 

Er læserbreve, møder osv. ikke mere et middel til synlighed, indflydelse, opmærksomhedsskabelse? 

Som milepæle/ større medlemsarrangementer har vi generalforsamling og minifagfestival. Hvordan 

arbejder vi derimellem? Og mellem vores RB møder? 

En vigtig del af vores arbejdsopgave er informationer til / fra regionsformanden, deltage i politiske 

møder, være synlige, skabe en tættere relation til medlemmerne ex via Facebook. 

Få de gode historier frem. 

Vi vil forsøge, at få indflydelse alle de steder der byder sig og vil opfordre vores medlemmer til det 

samme og vi vil støtte dem alt det vi kan. Ved sparring, netværk, materiale osv. 

Vi skal være bevidste om, hvad vores opgave er og hvordan vi her i vores bestyrelse tænker, at vi 

kan udføre og udleve dette. 

Vi skal være opmærksomme på, hvilket ambitionsniveau vi sætter os. Vi skal kunne leve op til det, 

Både overfor os selv og overfor medlemmerne. 

Hvad vil vi gerne være kendt for? 

Danske Fysioterapeuter skal stå som en samarbejdspartner, der er solidt og seriøst arbejdende, 

troværdig, realistisk, 

For medlemmerne skal vi fremstå som dem der altid er til stede, vi er der for dem, vi vil kæmpe for 

at varetage deres interesser og for at få udbredt kendskabet til fysioterapeuter og vores muligheder 

som faggruppe med, at være en afgørende del af sundhedsvæsenet. 

Hvad kan vi gøre?  

Systematisere vores prioriterede arbejdsopgaver 

Være fokuserede 

Inspirere hinanden. 

Sætte ord på det vi faktisk gør. 

Konklusion: Lise laver udkast til en overordnet målsætning. 

Med udgangspunkt i denne samt de tilkendegivelser, der er kommet på dagens møde, sættes flere 

ord, målsætning, handlinger, tanker på vores prioriterede indsatsområder. 

 

Sættes på til mødet 3/12. 

Det besluttes desuden, at der skal være 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer, der er medansvarlige for at 

dagsordenspunkterne til politisk drøftelse bliver udformet. 

Rosa er på til næste møde. 



 

B. Målsætning for faglig udvikling: 

Målsætningen kan som sådan ikke ændres i indeværende generalforsamlingsperiode. 

 Vi har fremlagt budget og offentliggjort på GF, at arrangementspuljen er der. 

 Så inden næste generalforsamling og dertil hørende budgetlægning, skal vi have en grundig 

evaluering af arrangementspuljen og en snak om, hvordan og om vi skal lave faglige arrangementer 

i Region Sjælland. 

Snak om vi kan bruge UCSJ og de studerende mere aktivt til faglige arrangementer og afholde 

noget på uddannelsesstederne. 

Der nævnes, at et emne kunne være, hvad der aktuelt sker på den faglige front på arbejdspladserne.  

Sættes ind i årshjulet. 

 

C. Start planlægning af dialogmøde 2014. 

Emne, sted, dato, planlægningsgruppe, økonomi. 

Helt indledende snak: 

Vi har på budgettet for 2014 afsat 45.000 til dialogmøde. 

Kunne afholdes i slutningen af april og på et billigere sted end Sørup Herregård. 

Formålet er: Kontakt til medlemmerne, synliggøre bestyrelsens arbejde, midtvejs afrapportering. 

Forskellige forslag til emner: Hvad forventer medlemmerne af en fagforening? 

Debattere et emne mere i dybden, ex. børn, psykiatri. 

Rosa er efterfølgende kommet med nogle betragtninger: Måske er det for smalt? Kunne vi komme 

mere i dialog med medlemmerne, om at konkretisere vores indsatsområder? Hvordan understøtter 

vi medlemmerne i at være aktive og medvirkende i nye tiltag? 

Måske dialog et par timer og derefter noget oplæg fra en ekstern, ex. trivsel på arbejdspladsen, 

gerne lidt med humor i. 

 

Vi sætter det på igen til næste møde, hvor der så skal nedsættes en planlægningsgruppe. 

 

Emner til orientering, drøftelse og stillingtagen 

Regionsformand/ HB 

Nyt Fra HB: Lise orienterede om flytning af sekretariatet til Holmbladsgade. Etisk udvalg har 

begået et notat om brugerbetaling. Dette var til orientering i HB. Lise sender det rundt, når det er 

korrigeret. Hovedbestyrelsen har fået fremlagt presseplan til orientering. Rundsendes. 

Fristen for at melde sig som kandidat til formandsposten er 1/12. 

Aktuelt fra RF: Lise orienterede uddybende fra mødelisten om møde i sundhedspolitisk 

dialogforum, der som tema havde ulighed i sundhed. Om møde dagen før med Guldborgsunds 

borgmester samt klinikbesøg med Roskilde Kommunes borgmester. 

Desuden orientering om netop afholdt regionsformands seminar, hvor emnet var introduktion til 

teori U og hvordan vi kan handle og tænke anderledes. Nogle af elementerne, vil kunne tages op på 

et kommende RB-møde. 

Spørgsmål til mødelisten: Kort orientering om Fysioterapiens Dag. 

Regnskabsstatus: Taget til efterretning 

Snak regionskonferencen: Enighed om, at der manglede noget fokus på regionerne i gennemgangen 

af indsatser i forbindelse med regions- og kommunalvalget. Der var for meget fokus på 

ventetidsundersøgelsen og de kommunale fysioterapeuters evt. kritik af denne. Vi synes ikke man 

skal være så bange for at erkende hvis, der er konflikter og dem må vi så tage op og snakke om.. Vi 

skal bruge konflikter/ utilfredshed positivt, til at blive bedre. 



Alle synes det havde været godt, at få en opgave hjemmefra, så man kunne holde det op mod input 

på konferencen og nå frem til noget andet. Det havde været udviklende for en selv, godt at blive 

udfordret. OK med lidt, der er grænseoverskridende, men det havde ikke været nødvendigt med 

konkurrencemomentet. Uacceptabelt, at alle ikke nåede, at fremføre deres tale og få feed - back. 

Status kommunal/regionalvalg: Lise orienterede om status og planer. Alle holder øje med, hvor der 

er valgmøder og deltager i den udstrækning de kan. Rundsender til alle, når nogen hører noget. 

Lise holder øje og lægger evt. på face book. 

Mini fagfestival: Kører. Merethe har styr på det. 

Orientering om face book/hjemmeside: Lise orienterede om snak blandt regionsformænd og 

sekretariat, om brug af Face book og hjemmeside til nyheder. Hvor søger medlemmerne nyhederne? 

Besøgstallene på hjemmesiderne er ikke kæmpehøje. Skal nyhederne udelukkende præsenteres på 

Face book? 

Vi vurderer nej lige nu. Bliver nødt til at køre både og. Vi vil holde fast i at Face book ikke er til 

fakta tunge nyheder, men til de lettere meddelelser, der sådan lige kan læses. De skal være i et andet 

sprog end på hjemmesiden. Og at det er os regionalt, der skal køre Face book. Derfor må der være 

både og. 

Praktiserende: Marjanne orienterede om sidste nyt fra SU og om det kommende årsmøde for de 

praktiserende. Mødet afholdes 5/11 i Næstved. Der har været afholdt årskonference for SU 

medlemmerne, hvor der blev snakket om roller, når man rådgiver medlemmerne. SU medlemmerne 

befinder sig i et krydspres mellem medlemmer, sundhedsmyndigheder, overenskomster og Danske 

Fysioterapeuter. 

TR: 

Lisbet Jensen orienterede om sidste regions TR møde, da ingen af TR i RB deltog på det 

pågældende møde. Det opleves som tiltagende svært for TR at deltage i TR relevante kurser og 

møder. Lederne er meget opmærksomme på dagsordenerne til disse møder. 

Der er store problemer, med at få indgået en ny MED- aftale i region Sjælland. Forhandlingerne er 

brudt sammen. 

Sygefraværet i region Sjælland skal nedbringes til 6 %. 

Medarbejderne synes, de har ret svært ved at nå det de skal. 

Der er årskonference for TR 7/11. 

Der skal afholdes valg af TR i region og kommuner. 

Lisbet Jensen er genvalgt som Region Sjællands repræsentant i TRR(TR rådet.). 

Arbejdsmiljø: Lise skal holde oplæg på det regionale netværksmøde 18/11, om hvordan AMiR kan 

bruge regionsformanden bedre. 

Snak om hvordan vi generelt holder øje med arbejdsmiljø og trivsel. Noget tyder på, at alle er 

pressede til det yderste. 

FTF: Årsmøde 12/11. Lise deltager. Der kommer løbende bud om indstillinger til at udpege 

medlemmer til MED udvalg. Lise er i dialog med TR, når de kommer. 

Uddannelse: Der skal være møde i uddannelsesudvalget 31/10. Lise, Martin og Lisbeth Schrøder er 

i udvalget. 

Web: Der er ansat ny web medarbejder for regionerne. Han hedder Christian. Ida er færdiguddannet 

og ansat i et vikariat i sekretariatet på fuld tid. 

Arrangementspuljen: Under dette punkt blev ansøgning fra Marjanne den Hollander behandlet. 

Ansøgningen er sendt på vegne af SU medlemmerne og handler om tilskud til tabt 

arbejdsfortjeneste, for at de kan holde et længere møde efter nyvalg. Dette, for at komme godt fra 

start i en ny gruppe. Ansøgningen imødekommes, men mødet må holdes i forbindelse med formøde 

til SU, så vi minimerer udgifterne. 

 



Godkendelse af referat fra 20/8: Godkendt. 

Dagsorden til næste møde. Planlægningsgruppe til dialogmøde 

     Emner til dialogmøde, endeligt 

     Målsætning for bestyrelsens arbejde. 

      Evt. politikerbesøg. Hvem mon er valgt? 

      Evaluering Minifagfestival. Herunder stillingtagen til næste. 

      Planlægge møder for 2104 

      Budgetopfølgning 

      Budget 2014. 

 

05-11-2013 Lise Hansen. 


