
Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland  
d. 15. januar 2015. 
 
Til stede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Karen Kochen, Rosa Fuglsang, Malene Parbst Jespersen, 
Marjanne den Hollander, Lisbeth Schrøder, Kenneth Sejr. 

Fraværende: Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Mark Ebbesen, 

Ordstyrer: Lisbet Jensen 

Referent.  Lise 
 
Dagsorden: 
Vi startede med præsentationsrunde, da Kenneth er ny repræsentant for de studerende fra Campus 
Roskilde. 
 
Emner til politisk drøftelse 
Opfølgning medlemsmøde.(punktet blev behandlet fra kl.13.00): 
Vi fordelte os i grupper, region, kommune, praksis som grupperede tilkendegivelserne fra 
medlemsmødet. Planen er, at vi på næste møde vil arbejde med henblik på fremlæggelse til 
generalforsamlingen.  
 
Vi tænker, at det kan danne basis for en kvalificeret snak om, hvad der særligt skal prioriteres i 
næste periode. Der nedsættes en gruppe (Lise, Rosa, Karen), der kommer med en indstilling til 
næste møde. Lise sammenskriver de grupperede udsagn, der sendes til kommentering hos 
bestyrelsen. Herefter kan de lægges på hjemmesiden til inspiration for medlemmerne. 
 
Generalforsamling 2015: 
Planlægning og annoncering af generalforsamling 2015 er i gang. 
Afholdes 16/4 på Hotel Kirstine i Næstved kl. 16.30-21.45. Aftalen er bekræftet. 
Lise udarbejder løbende opdateret notat og drejebog, som fremsendes til bestyrelsen. 
 
Hvordan arbejder vi i regionsbestyrelsen: 
I forlængelse af sidste RB møde arbejdede vi videre med bestyrelsens arbejdsform inspireret af 
vores profiler fra regionskonferencen og Lines ”White Board notat”. 
Sammenfattende kan det konkluderes, at det er en styrke vi er forskellige ”typer” i bestyrelsen. Det 
skal vi se som en styrke, der skal udnyttes. Både når vi nedsætter arbejdsgrupper, men også i det 
løbende bestyrelsesarbejde og under møderne. Vi kan med fordel arbejde med vores mødestruktur 
og arbejde anderledes, således at flere input kommer i spil. 
 



Der kom mange tanker og ideer frem. Disse skrives i et inspirationsnotat, som kan være et levende 
dokument, der kan udbygges løbende. Notat udsendt til RB. 
 
Bestyrelsen vurderer, at der ikke er et umiddelbart behov for at få Casper fra HBDI på besøg. 
 
Reform af de sundhedsfaglige uddannelser: 
Udover det udsendte materiale orienterede Lise og Lisbeth Schrøder fra uddannelsesudvalgsmødet 
d. 5. januar, hvor dette tema var hovedindholdet. Der var her fælles møde for 
sundhedsuddannelserne. Samtlige uddannelser er bekymrede for, om monofagligheden er under 
pres for at udvande til fordel for kommunernes markante ønske om mere tværfaglighed og 
tværprofessionalitet. Der var fra alle sider et ønske om at få defineret, hvad kommunerne mener 
med disse termer. 
 
I regionsbestyrelsen havde vi en længere drøftelse af de tanker, der langt frem vedrører revisionen. 
Ligeledes er vi bekymret for, om vores fag udvandes og for, om der lægges op til, at de enkelte 
professionshøjskoler kan konstruere uddannelserne, så det matcher de behov, der er i deres 
geografiske område.  
 
Særligt tænker vi, at dette overhovedet ikke passer sammen med Danske Fysioterapeuters nyligt 
vedtagne politik for uddannelse.Vi beslutter at Lise og Lisbeth Sch. forfatter en tilkendegivelse 
overfor HB, som skal behandle emnet på HB mødet d. 30. januar. Denne henvendelse er sendt til 
bestyrelsen til orientering. Bestyrelsen holdes løbende orienteret. 
 
Forretningsorden i forhold til de studerendes status som ordinære medlemmer: 
På repræsentantskabsmødet 2014 blev det besluttet, at de studerende skal have status som ordinære 
medlemmer. Dette indebærer, at de studerende på generalforsamlingen kan stille op til en ordinær 
plads i regionsbestyrelsen. De mister således lovmæssigt deres plads som observatør. 
Vi kan i regionsbestyrelsen beslutte, om vi vil have repræsentation af de studerende som 
observatører, såfremt de ikke indvælges. Dette kan vi fordi vi selv fastsætter vores forretningsorden. 
Bestyrelsen diskuterede dette. Vi finder det af stor værdi, at der er repræsentation fra de studerende, 
med de input og inspiration, der går begge veje. 
Bestyrelsen besluttede, at såfremt der ikke indvælges studerende på generalforsamlingen, vil vi 
stille en plads som observatør til rådighed. Dette skal indskrives i vores forretningsorden. Lise tager 
det med til regionsformandsgruppen. 
 
Emner til orientering, drøftelse og stillingtagen 

Regionsformand/ HB 
Nyt Fra HB: Lise og Lisbeth S. refererede de vigtigste punkter, herunder konstituering. 
Lise er kommet ind i TR-rådet og Lisbeth S. i Lederrådet. Konstitueringen sendes til RB og vil være 
på hjemmesiden, når referatet er underskrevet. 
 
 



Spørgsmål til møde listen:  
Orientering om planlægningsmøde ang. fælles temadag for TR på de 2 øverste niveauer i MED-
region, i samarbejde med SHK/FOA/HK/ AC samt om besøg med Astrid Krag på 
genoptræningscenter i Korsør. 
 
SHK organisationerne har på vores sidste Region Sjællands møde snakket om mulige konfliktsteder 
og modeller for konfliktudtag. 
 
Aktuelt fra RF:  
Der arbejdes med fælles valgmøde i forbindelse med Folketingsvalg sammen med øvrige SHK. 
Bestyrelsen synes det er en god ide, at vi laver noget sammen. Dato følger når vi ved mere. 
Lises arbejde med at arbejde for en praksiskonsulent, bliver ikke umiddelbart positivt modtaget i 
regionen. Region Sjælland kan ikke se behovet og mener, at nogle af de beskrevne opgaver (står i 
OK) er de praktiserendes eget ansvar. Der arbejdes videre med dette sammen med sekretariatet og 
SU medlemmerne. 
 
Budget 2015:  
Meget foreløbigt udkast tages til efterretning. Vi kan ikke lave endeligt budget før vi kender 
årsregnskabet for 2014. Dette tages op på næste møde. Lise har sendt ansøgning om overførsel til 
særlige aktiviteter fra 14-15. Afhænger ligeledes af årsregnskabet 2014. 
 
Status beretning:  
Er i proces, orienteret under GF 
 
Transport Folkemødet:  
Vi mangler melding fra sekretariatet. RF har bedt om svar. 
 
Praktiserende: 
Marjanne orienterede fra SU. Der er ikke aftalt nyt SU møde. Det er svært at få politikernes 
kalender til at gå op. Der skal nedsættes gruppe til at arbejde med ny praksisplan. 
Møde om sundhedsforsikringer var godt og velbesøgt. 
 
TR: 
Malene orienterede om sidste regions TR-møde, hvor Karen Fischer underviste i assertion. 
Referat og slides findes her: 
http://fysio.dk/Regioner/sjaelland/For-dig-som-er-tillidsvalgt/Tillidsreprasentanter/Referater-fra-
TR--regionsmoder/ 
 
Lisbet J. orienterede om, at TR-rådet (TRR) planlægger en 2-dages årskonference i efteråret (d. 15.-
16. september). Med fokus på at få indflydelse, særligt oplagt i forhandlingssituationer med oplæg 
fra Nicolai Robinson. Lisbet J. orienterede desuden om arbejdet med OK 15 i UFLO(udvalg for løn 
og OK) 

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/


Uddannelse:  
Udvalget er udvidet med en repræsentant for relevant erhvervsfaglig virksomhed. Dette er Nicolai 
Mathiasen, Quick Care, Sjælland. Nicolai deltager i næste møde d. 10. februar. 
Øvrigt om uddannelsesområdet er behandlet under emner til politisk drøftelse. 
 
Web:  
Christian stopper. Der er en proces i gang for at få en ny. 
 
Arrangementspuljen. 
Lise gav mundtlig status for planlagte arrangementer i 2015. Vi bevilligede d. 2. december 2014 
penge til 2 arrangementer, der køres af erfa.gruppe for gyn/obs. Annoncering og planlægning er i 
gang. 
 
Godkendelse af referat fra 2/12 14 :  
Godkendt. 
 
Evt.  
Snak om hvem, der deltager i fagkongres. 
 
Evaluering af dagsorden.  
OK. 
 
Evaluering af mødet.  
Vi havde en runde om dette. Punktet føres ikke til referat. 
 
Dagsorden til næste møde:  
Mødet finder sted d. 8. april kl. 9-15. 
Afslutter arbejdet med opsamling fra medlemsmøde. 
 Status GF. 
 
Ordstyrer til næste møde: 
Lise 23-01-2015 
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