
   

Regionsbestyrelsesmøde: Region Sjælland  
Referat fra den 10. marts 2016 

 

 
Tilstede: Lise Hansen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Line Reffelt Jørgensen, Lisbeth 

Schrøder (fra 12.00), Mark Ebbesen, Ella Lorenzen samt Janus fra sekretariatet (til 13.00). 

Fraværende: Lisbet Jensen, Rosa Fuglsang, Malene Parbst Jespersen. 

Ordstyrer: Mark 

Referent.  Lise 

 

Emner til politisk drøftelse. 

Status på arbejdet med Strategiplanen, fra et regionalt perspektiv: 

Der var til dette punkt udsendt skriftlig status, som suppleres mundtligt 

Hverdagsrehabilitering:  

Forudsætningerne for projektet har vist sig, at være anderledes end de virkelige udfordringer. 

Udfordringen er ikke, at få fysioterapeuter til at søge jobs på området.  

Fokus er nu på at understøtte udviklingen af de regionale netværksmøder. 
Til vores netværksmøde 4/4 er der nu 15 tilmeldte. 

 

Snak om hvordan dækningen af fysioterapeuter og også ergoterapeuter er i de enkelte kommuner. 

Hvad ved vi? Er der sorte huller, der kunne arbejdes politisk på? Er der lavet lokale økonomiske 

beregninger? 

Lise spørger TR, om de kan give et bud på timer, bare for at få et billede. 

Vi snakkede om det på regions TR mødet 15/3 og det er organiseret meget forskelligt i 

kommunerne, men lad os se meldingen. 

Vigtigt at vi understøtter lokale netværk. 

 

Nye jobs via beskæftigelsesreformen: 

Sekretariatet har foretaget en undersøgelse, der viser, at udfordringen ikke er så store som hidtil 

antaget, idet fysioterapeuter er godt repræsenteret på arbejdsmarkedsområdet. Det er jo glædeligt. 

Man har spurgt jobcentercheferne, hvordan deres brug af fysioterapeuter er. 

Snak om hvor ”fast” vi sidder på området, da det er økonomisk presset og der er mange aktører. 

Vi skal vide mere om undersøgelsen og hvordan den kan tolkes og derved bruges politisk. 

Vi afventer udspil centralt fra. 

Et tiltag kunne være netværksmøder regionalt for fysioterapeuter på området. 

 

Fysioterapeuter i lægepraksis: 

Vi afventer de økonomiske konsekvensberegninger af modellen. Følgende skal beregnes:  

1.) De samfundsøkonomiske gevinster. 2) Økonomiske fordele/gevinster for de praktiserende.  

Det går ikke så hurtigt som forventet. Det er vigtigt med god information til de praktiserende, som 

på møder har udtrykt bekymring. 

 

Børn: 

På baggrund af undergruppens tilkendegivelser snakker vi om, at det nærmere er skolelederne end 

skolebestyrelserne, der skal kontaktes, da det er dem, der sidder på økonomien. 

Gruppen arbejder videre med det spor. Der kom konkrete forslag til skoler. 

Lise rundsender ”børnepakken”, samling af notater til RB. 



   
Snak om man kunne lave en slags materialesamling i en lækker og indbydende indpakning til at 

kunne dele ud af. 

 

Hvordan bliver vores materiale det mest synlige blandt meget andet? 

Janus bringer ideen videre. 

Snak om hvorvidt DGI har noget uddannelse, materiale udarbejdet til lærerne? 

Lise kontakter udvalgsformand fra Kalundborg og hører, hvordan tidshorisonten for foretræde der 

er. 

Lise og Lisbeth vil tage op i uddannelsesudvalget, hvordan uddannelsen har fokus, der kan 

understøtte disse indsatsområder, som jo er beskæftigelsespotentielle for dimittenderne. 

 

Andre prioriterede indsatser. Status 

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 

Til dette kom Mark med et oplæg med henblik på at identificere mulige indsatser. 

 

Mark har haft kontakt med et antal klinikker i regionen. 

Hvad siger de: 

Der gives udtryk for at Danske Fysioterapeuter ikke gør nok for de praktiserende. 

Det er for svært at finde informationer om hvad der sker. 

 

Hvad gør de selv: 

Hvordan er fremmødet fra de praktiserende på generalforsamling, årsmøde for praktiserende, 

medlemsmøder, faglige som fagpolitiske? 

Adskiller det sig fra andre medlemsgrupper? 

 

Hvad er vores redskaber: 

Hvad er vores opgave regionalt og hvad har de ansvar for centralt? 

Hvordan kan vi gøre indsatserne mere synlige? 

Facebook. 

Hjemmeside 

Flere politiske møder 

Faglige arrangementer. 

 

Hvad kan vi konkludere: 

 Det er svært at sige om de praktiserende ikke deltager særlig meget i vores arrangementer. 

Det er ikke indtrykket til de faglige arrangementer og egentlig heller ikke til GF. 

Men ligesom vi har nytænkt GF kunne man godt prøve at gøre årsmødet for de 

praktiserende mere indbydende (hvad har vi af økonomi?) Indkalde i bedre tid og tydeligere. 

Marjanne tager det tilbage i SU gruppen. Lise bidrager gerne. 

 Lave nyhedsbreve mere målrettet de praktiserende. SU medlemmerne og Lise i samarbejde. 

 Lave flere henvisninger på egen hjemmeside og Facebook om arrangementer, også de 

centrale, for de praktiserende. Hvis de siger de ikke kan finde det, så må vi fremhæve det 

 Gøre specifikt opmærksom på arrangementspuljen for de praktiserende? Alle kan byde ind 

på puljen, men vi kan sagtens give den lidt vinkel til praksis i opslag. 

 Være opmærksomme på møder, der særligt retter sig mod praktiserende og fremhæve det. 

 Snak om hvorvidt praksiscertifikatet er obligatorisk. Lise undersøger hos Jens Peter. 

 



   
Emner til orientering, drøftelse og stillingtagen 

 

Regionsformand/ HB/RB: 

Nyt Fra HB: Lise og Lisbeth orienterede om proces med ”ny branding” af foreningen og hvilken 

historie vi vil fortælle om os selv. Der er konsulentfirma på. Der kommer yderligere information. 

Der er en proces i gang i samarbejde med DSA om yderligere karrierevejledning for både menige 

og ledere. 

Spørgsmål til møde listen: Der er aftalt arbejdspladsbesøg i Slagelse Kommune(1/4) og Greve 

Kommune(4/4) Lise og Tina Lambrecht deltager. Emnerne er ventetidsundersøgelser og 

kommunerne opgavevaretagelse. 

 

Årsregnskab 2015: Årsregnskabet gennemgået og taget til efterretning. Der er et merforbrug på 

nogle poster-skyldes primært underbudgettering og øgede udgifter til ex generalforsamling. Der er 

ikke så meget at overføre til 2016 som forventet. Budget 2016 justeres derefter. 

 

Budget 2016, revideret: Godkendt. 

 

Status Folke møde/ regionskonference: Planlægning er i fuld gang, Både indhold og det praktiske. 

Alle bestyrelsesmedlemmer tilkendegiver at de deltager. Vi skal have klarhed over suppleanters 

deltagelse. 

Det praktiske angående transport, indkvartering osv. kører via mail. Status vil løbende blive 

rundsendt. 

 

Status Mini fagfestival: Planlægningsgruppen er i fuld gang. Foreløbigt program og oversigt over 

oplægsholdere er udsendt som bilag. Vi tilstræber at holde samme pris som i 2013. 

Der kommer mere detaljeret annoncering i fagbladet sidst i april og hurtigere på hjemmeside og 

Facebook. Bestyrelsen nikker OK til dagens indhold. 

 

Status Innovations- og Iværksætterpris: Der er ikke kommet kandidater ind fra Sjælland og 

Hovedstaden. Kun enkelte i de andre regioner. Ordningen skal evalueres. Evt. ændringer skal op på 

repræsentantskabet. 

 

Status Jubilæum: Janus opridsede de tilkendegivelser, der er gennemgående fra regionerne: skal 

afholdes samme dag, bindes sammen af noget på storskærm, OK med lille brugerbetaling, skal være 

afslappet stil, RB og arbejdspladser skal involveres. Løber formentlig af stabelsen én af de første 

lørdage i juni 2018. 

 

Repræsentantskabsvalg 2016: Frist for at indgive sit kandidatur er 15/5. Materiale rundsendt til RB. 

Lise sender samlet kandidatliste til sekretariatet. 

 

Evaluering 2015(iflg. årshjul): Sættes på til næste gang. 

 

Indsatsområder 2016(iflg. årshjul): Vi fortsætter foreløbig med de områder vi allerede har udvalgt. 

 

Mødeplan 16/17 plus GF 17: Lise rundsender doodler på 4 møder til de ordinære medlemmer. 

Fælles orientering til hele RB og på hjemmesiden, når det er på plads. 

GF 2017 aftales til onsdag 19/4. Lise tager kontakt til Sørup Herregård 

 

 

 



   
Praktiserende: 

Marjanne orienterede om nyt fra SU.  

Arbejdet med at udarbejde ny praksisplan er i gang. Det forventes færdigt foråret 2017. 

Efter arbejdsgruppens arbejde skal den i høring. 

Danske Fysioterapeuter, region Sjælland er høringspart. 

Derefter skal planen politisk behandles både i kommuner og region. 

 

TR: 

Line refererede om sidste nyt. Der afholdes regionalt TR møde 15/3. Der er fokus på hvordan TR `s 

rolle på arbejdspladsen er. 

Det er en god og engageret TR gruppe i regionen. Møderne er godt besøgte. Der er både eksterne 

oplægsholdere på, men også tid til sparring og erfaringsudveksling blandt TR på relevante og 

aktuelle emner fra arbejdspladserne. Referaterne ligger på hjemmesiden (minus 

arbejdspladsrunden): 

https://fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/for-dig-som-er/tillidsreprasentanter/ 

 

Arbejdsmiljø: 
Der er regionalt møde for arbejdsmiljøgrupper i Ringsted 14/4. Sammenfalder desværre med HB 

møde. 

 

FTF: 

Lise er kontaktperson og annoncerer på Facebook, hvis der er lokale arrangementer for vores 

medlemmer. 

Lisbeth refererede fra FTF lederråd, hvor hun er udpeget til. 

Der er vigtige emner i gang i FTF regi: trepartsforhandlingerne og arbejdet med LO-FTF 

samarbejdet følges. 

 

Uddannelse: 

Revision af sundhedsuddannelserne har fyldt utrolig meget det sidste min.1 år.1. monofaglige 

udvalgsmøde blev således afholdt 25/2. Lise og Lisbeth har været aktive i processen, både i de 

afholdte workshops, fællesmøder på UCSJ og Lisbeth har haft plads i den monofaglige 

arbejdsgruppe. Vi håber at revisionen ikke kommer til at berøre vores uddannelse så meget, men 

intet er sikkert. 

 

Udkast til bekendtgørelse er sendt i høring, Der afgives høringssvar centralt fra. HB kar diskuteret 

udkastet og kommet med input til sekretariatet. Arbejdet med at beskrive de lokale studieordninger 

er i gang og skal afsluttes inden sommerferien. Uddannelsesudvalget har diskuteret hvad betydning 

revisionen kan have for vores uddannelse specifikt og tilbagemeldingerne kan læses i referatet fra 

mødet 25/2. 

Arbejdet følges. 

 

Referat fra monfagligt møde 25/2 rundsendes til RB. 

Her er link til yderligere materiale vedr. revisionsarbejdet: 

http://sundhed2016.dk/745-2/forside/(se under materiale) 

http://ucsj.dk/nyheder/nyhed/regionens-sundhedsuddannelser-bliver-mere-lokale/ 

http://ucsj.dk/om-ucsj/uddannelsesudvalg/ 

Næste monofaglige møde er 2/6 2016. 

Lise deltager i formøder til UCSJ` s bestyrelse med de andre udvalgsformænd og Bente Sorgenfrey, 

der er NF i bestyrelsen 

 

https://fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/for-dig-som-er/tillidsreprasentanter/
http://ucsj.dk/nyheder/nyhed/regionens-sundhedsuddannelser-bliver-mere-lokale/
http://ucsj.dk/om-ucsj/uddannelsesudvalg/


   
Sociale medier: 

 Kører fint. Kommentarerne under pkt. 3.c tages til efterretning. 

 

Arrangementspuljen:  

Status: På skuldermødet deltog 85 medlemmer. På mødet 9/3 om afføringsproblematikker deltog 38 

medlemmer og til mødet 27.april deltager 38. 

Alle arrangementer er booket op med regionens egne medlemmer og til alle har vi måttet lukke 

tilmeldingen før tid grundet overtegning. Der er et par medlemmer, der har nye emner i støbeskeen. 

Bestyrelsen glæder sig over at medlemmerne er aktive med planlægning. 

Økonomi: Ud af de 45.000 vi har afsat til arrangementspuljen er således allerede forbrugt ca. 

40.000. Budgettet er revideret op (se pkt.4.1.e), så der er 40.000 til arrangementer resten af året. 

 

Godkendelse af referat fra 8/12 2015:  Endelig godkendt. Ligger på hjemmesiden. 

 

 

 

Evt.:  

 Lise orienterede om Velfærdsalliancen 

http://velfaerdsalliance.dk/ 

 https://www.facebook.com/velfaerdsallianceDK/ 

 Revideret forløbsprogram for borgere med rygproblemer er sendt i høring. Faglig afdeling 

bistår med udkast til høringssvar. Materialet sendes til RB og SU, som kan komme med 

input. Svarfristen er 5/4. 

Høringsvar rundsendes når det ligger der. 

 Enhed for Kvalitet er i gang med pilotprojekt for implementering af kliniske retningslinjer 

blandt fysioterapeuter i praksissektoren, starter med diagnoser i VF. 

Projekt er startet i Hovedstaden og skal udbredes til andre regioner. Lise er i gang med 

planlægning af opstartsworkshop. Bliver i juni. Alle holdes orienteret.  

 

Evaluering af dagsorden. Tilpas. Vi fastholder at de politiske diskussioner tages først. 

 

Evaluering af mødet. God styring og disponering af tid, så vi nåede det hele. 

 

Dagsorden til næste møde. Næste møde er 31/5 9.00-15.00 på kontoret. 

 

Ordstyrer til næste møde. Marjanne 

http://velfaerdsalliance.dk/
https://www.facebook.com/velfaerdsallianceDK/

