
 Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.august 2014. 
 
Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Karen Kochen, Rosa Fuglsang, Malene Parbst 
Jespersen, Marjanne den Hollander, Lisbeth Schrøder, Maria Adelgaard(suppleant for 
Line). 
Fraværende: Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Frederik Ringsing Nielsen. 
Ordstyrer: Marjanne. 
Referent.  Lise 
 
Punkter til evt. Frikommuner. Hvad er Danske Fysioterapeuters holdning?(Karen) 
 
Emner til politisk drøftelse. 
Under dette punkt deltog Ann Sofie Orth fra Danske Fysioterapeuters sekretariat til  
orientering om forslag til nye vedtægter. 
 

• Vi startede med et ekstra punkt om frikommuner og Danske Fysioterapeuters 
holdning til de projekter, der vedrører fysioterapeuter. 
Der er 2 områder. Et projekt vedrørende tilkøbsydelser og projekt vedrørende 
vederlagsfri fysioterapi. 
I projektet vedrørende tilkøbsydelser(kører i Odsherred) har Danske 
Fysioterapeuter medvirket til, at det ikke er en mulighed, at borgerne kan tilkøbe 
ydelser på sundhedsområdet. 
Hovedbestyrelsen har den holdning, at det kan ses som en glidebane imod 
udhuling af det kommunale tilbud og øget brugerbetaling. 
Der kører i 7 kommuner forsøg med vederlagsfri fysioterapi og organisering af 
denne. 
Læs meget mere her: 
http://fysio.dk/Fysioterapeuten/Arkiv/2014/Forsog-med-vederlagsfri-fysioterapi-i-
flere-kommuner/ 
Danske Fysioterapeuter følger de 7 kommuner og have fokus på borgerens frie 
valg, inddragelse af alle aktører og god dialog. 

• Vedtægtsudvalget, som blev nedsat af hovedbestyrelsen i januar måned 2013, har 
færdiggjort sit arbejde, og forslaget til nye vedtægter skal behandles på 
repræsentantskabsmødet i november.  
Til dette punkt var også inviteret, de i region Sjælland mulige, repræsentanter valgt 
fra fraktioner og faglige selskaber. 
Ann Sofie startede med at opridse de overordnede principper for 
vedtægtsudvalgets tilgang til arbejdet samt de væsentligste ændringer. 
De væsentlige ændringer vil foreligge som særskilte forslag på 
repræsentantskabsmødet. 
Herefter gennemgik vi det udsendte forslag og bestyrelsen kom med deres 
kommentarer og forslag til ændringer. 

• Snak om, hvorvidt regionsbestyrelsen har øvrige forslag til 
repræsentantskabsmødet, blev ikke nået. Lise mailer rundt om det. 
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Emner til orientering, drøftelse og stillingtagen 
Regionsformand/ HB 
Nyt Fra HB: Lise orienterede om indtrædelse af nye HB medlemmer samt sidste nyt fra 
sekretariatsfronten. 
På sidste HB møde havde vi besøg af Bente Sorgenfrey, formand for FTF, der orienterede 
om tanker vedrørende fremtidens hovedorganisation. 
Læs mere her: 
http://www.ftf.dk/aktuelt/ftf-dokumentation/artikel/udfordringer-for-fagbevaegelsen-frem-
mod-2020/ 
Desuden om, at Danske Fysioterapeuter skal have et lederråd: 
http://fysio.dk/for/leder/Nyheder/Nyt-lederraad/ 
 Og forslag til ændret sundhedspolitik, der skal forelægges på repræsentantskabsmødet. 
Som vanligt gode og givtige politiske diskussioner i bestyrelsen om disse emner. 
Spørgsmål til møde listen: Der orienteredes om: 
Folkemødet på Bornholm 2014:der er mange tilbud, så det er vigtigt at lave en strategi for 
hvad man vil høre og forberede sig på evt. kommentarer. 
Lise fik en god snak og kontakt med Jens Stenbæk om lægemangel i yderområderne og 
mulighed for at andre faggruppers kompetencer kan komme til gavn. 
 Deltagelse i konference om kvalitet og afbureaukratisering (10/9): arrangeret af 
organisationerne og Danske Regioner. Lisbet Jensen deltager også. 
 KL`s ældrekonference(30/9):Om fremtidens hjemmehjælp. 
http://www.kl.dk/Dokumenter/Arrangementer/2014/09/KLs-Aldrekonference-30-september-
2014---der-er-abnet-for-tilmelding/ 
Det er vigtigt at Danske Fysioterapeuter er på banen her og taler for at fysioterapeuter er 
en relevant og nærliggende faggruppe. 
Men vi havde også en snak om, at det er vigtigt, at vi italesætter dette område, så vores 
medlemmer søger ansættelse i nogle, måske lidt anderledes stillinger. 
Det samme gør sig gældende indenfor psykiatrien og fysioterapeuters ansættelse i ex 
lægepraksis. 
 Vi aftaler at Lise rundsender relevante konference invitationer til bestyrelsen til inspiration 
til evt. deltagelse. 
Aktuelt fra RF: Aktuelt arbejdes bl.a. med opfølgning på politiske kontakter fra Folkemødet, 
opstart af nyt uddannelsesudvalg og forberedelse af fælles konference for MED 
repræsentanter i regionen sammen med HK, AC og FOA. Lise repræsenterer SHK. 
Regionskonferencen: Praktisk omkring udfyldelse af profil og transport 
Deltagelse i repræsentantskabet: Marjanne og Malene vil gerne deltage som gæster. 
Lise giver Helle besked. 
Folkemødet 11-14/6 2015:På vores sidste RB møde snakkede vi om muligheden for at alle 
skulle deltage i Folkemødet 2015. 
Lise har undersøgt en del overnatningssteder tæt på, men alt meldes allerede besat. 
Der har været tanker fremme i sekretariat og regionsformandsgruppen om at holde 
regionskonferencen i forbindelse med Folkemødet. 
Vi ved ikke helt hvor den plan ligger. Lise tjekker op på det. 
Kunne stadig være interessant, at alle deltog. 
RB bedes sætte det forsigtigt i deres kalender til vi ved mere. Lise orienterer pr. mail og 
det sættes på næste møde. 
Dialogmødet 30/10: Det er annonceret diverse steder og der er plan for re annoncering. 
RB skal melde sig til via hjemmesiden, så der laves navne skilte.  

http://www.ftf.dk/aktuelt/ftf-dokumentation/artikel/udfordringer-for-fagbevaegelsen-frem-mod-2020/
http://www.ftf.dk/aktuelt/ftf-dokumentation/artikel/udfordringer-for-fagbevaegelsen-frem-mod-2020/
http://fysio.dk/for/leder/Nyheder/Nyt-lederraad/
http://www.kl.dk/Dokumenter/Arrangementer/2014/09/KLs-Aldrekonference-30-september-2014---der-er-abnet-for-tilmelding/
http://www.kl.dk/Dokumenter/Arrangementer/2014/09/KLs-Aldrekonference-30-september-2014---der-er-abnet-for-tilmelding/


Lise udarbejder en praktisk køreplan. Planlægningsgruppen skal nok lige mødes. Lise 
laver doodle. 
Der har været en forespørgsel fra et passivt medlem om deltagelse i dialogmødet. 
Bestyrelsen finder, at passive medlemmer er velkomne. De der har været på 
arbejdsmarkedet kan bidrage med værdifuld viden. 
Der blev en debat om, hvordan seniorer kunne bidrage med viden til ex 
arbejdsmarkedsintroduktion og mentorer for nyuddannede. 
Skulle vi initiere dannelsen af et seniornetværk i Region Sjælland. 
Vi tænker videre og lufter ideen for nogle seniorer om de var interesserede. 
Måske skabe kontakt til eksisterende netværk. 
GF 16/4 2015: Tænkes afholdt et sted i Næstved. Rosa, Lisbet og Marjanne undersøger 
lokaler og tænker i oplægsholder. Øvrig planlægning venter til efter dialogmødet. 
Praktiserende: 
Marjanne orienterede om seneste nyt fra SU og om hovedtrækkene i den nye 
overenskomst på praksisområdet. 
Tillæg for særlig tidskrævende behandling bortfalder. Lige så de regionale 
kvalitetsudviklingspuljer. 
Til gengæld er der afsat centrale midler til kvalitetsprojekter, der bliver forankret 
administrativt i Danske Fysioterapeuter. 
Der afholdes 2 møder om den nye overenskomst. 
http://fysio.dk/praksis/Nyheder/Afstemning-og-medlemsmoder-om-
praksisoverenskomsterne/ 
Desuden orientering om møder vedr. debat i praksis: 
http://fysio.dk/praksis/Praksisdebat/Nyheder/Hvad-mener-du-om-regulering-af-
praksissektoren-/ 
Der afholdes visionsseminar for samtlige praksis- SU i region Sjælland. Desværre 
sammenfaldende med det årlige møde for SU` er. 
½ af vores Su` er og Lise deltager i visionsseminar. 
Desuden er 1-2 inviteret til at deltage i temamøde om praksisplan for kiropraktorer med 
henblik på bl.a. at kvalificere samarbejdet de 2 faggrupper imellem om de fælles patienter. 
TR: 
Lisbet Jensen orienterede om, at der er indgået ny MED - aftale i Region Sjælland. Den 
ligger på nettet: 
http://www.regionsjaelland.dk/omregionen/job-og-karriere/med-system/MED-
aftalk/Sider/Ny-MED-aftale-for-Region-Sjaelland-pr.-1.1.2015.aspx 
Der skal afholdes nyvalg på alle niveauer. Vi vil selvfølgelig søge indflydelse. 
Der har været afholdt møde med region Sjælland, hvor Sannie fra foreningen og Lisbet 
deltog, vedrørende en sag om flytning af medarbejdere. Der har været problemer i nogle 
andre faggrupper. 
Det er vigtigt, at Region Sjælland ser medarbejderne som en værdifuld ressource, der skal 
værnes om. 
Der er aftalt møde med alle regionens fysioterapeutiske TR om muligheden for at vælge 
en fælles TR.(FTR)Vi har indgivet ønske om at vi er interesseret. TR skal snakke om 
fordele, ulemper, vilkår og om nogen er interesserede. 
Der er også indgået nye MED – aftaler i kommunerne. 
Vi tager MED aftaler op på næste regions TR møde. 
Arbejdsmiljø: 
Der er regionalt møde for Arbejdsmiljørepræsentanterne, fælles med Hovedstaden; 12/11. 
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Lise deltager. 
FTF: 
Der kører et rigtig godt regionalt uddannelsesnetværk blandt FTF organisationerne. Her 
deltager Lise. 
En snak om at det er FTF, region Sjællands bestyrelse, der er ansvarlig for udpegning til 
både de kommunale og det regionale Hoved MED/ hovedudvalg(hedder forskelligt). 
Uddannelse: 
Der er 1. møde i ny udpeget uddannelsesudvalg 22/10. 
Har været lidt længe undervejs, så vi glæder og til at komme i gang. 
Udpegninger, der er på plads kan ses her 
http://ucsj.dk/om-ucsj/uddannelsesudvalg/fysioterapeutuddannelsen/ 
Lise snakker dagsorden med Bodil Vassard. 
Web: OK 
Arrangementspuljen: 
Ingen aktivitet 
Godkendelse af referat fra 3/6 : Godkendt. 
Der arbejdes videre med beslutningerne fra vores seminar om læserbreve og 
politikerkontakter. 
 
Lise 11-09-2014 
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