
Referat 

 

Referat af møde i: Dato for møde: 

Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 29.01.2013 

For referat:  Ordstyrer: 

Lise Hansen Lars 

 
Deltagere: 

Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Malene Parbst Jespersen, 
Marjanne den Hollander, Merethe Fehrend, Martin Ljungberg, Frederik 
Ringsing Nielsen 

 

 

Afbud: 

Lisbet Jensen, Rosa Fuglsang, Line Reffelt Jørgensen, 

 

 

Dagsorden 
 

Emner til politisk drøftelse.  
Fremtidige indsatsområder. 

 Giver Hovedbestyrelsens strategiplan 2014 anledning til anden 

prioritering i forhold til de indsatsområder vi besluttede sidst. 

 Medlemstilfredshedsundersøgelsen, generelt og hvad kan vi regionalt 
udlede? 

Punkterne blev prioriteret til at behandles sidst på dagsordenen til fordel for 

budget, planlægning af generalforsamling samt diskussion af fremtidig 

beretning. Det indebar at punkterne ikke blev nået og udsættes til næste 

møde. 

Emner til orientering, drøftelse og stillingtagen 

Regionsformand/ HB 

Nyt Fra HB: Lise orienterede fra sidste hovedbestyrelsesmøde om 

konstituering. Der skal evalueres på udvalgsstrukturen. Så grundet dette og at 

vi afventer udfaldet af formandsvalget, er der foretaget de nødvendigste 

konstitueringer af hovedbestyrelsesmedlemmer, så de politisk udvalg er 

arbejdsdygtige. Der er ikke fortaget nye eksterne udpegninger til udvalgene. 

Øvrige eksterne udpegninger, hvor Danske Fysioterapeuter er repræsenteret 

ved HB- medlemmer, er sket. 
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Overenskomstforhandlinger på det offentlige område er gået i gang og 

formuleringen af krav på Landsoverenskomstens område er i gang. 

Der henvises til HB referatet, når det kommer på hjemmesiden. 

Spørgsmål til møde listen: På baggrund af mødelister, bagud og fremad, have 

bestyrelsen en dialog om valgmødet/formandsvalget/ Johnnys reception, Lises 

deltagelse i DSA` s hovedbestyrelse og arbejdsgruppe vedrørende DSA` s 

mission, KL` s Sundhedskonference, planlagt netværksmøde med de 3 

ledende terapeuter på sygehusene i region Sjælland og formand for 

ergoterapeutforeningen, Åse Munk Mortensen og Lises deltagelse i de 

kommunale organisationsmøder i relation til, primært arbejdet i Hoved - MED. 

Aktuelt fra RF: Siden sidste møde har aktiviteter med relation til 

hovedbestyrelse fyldt meget.  

Regnskabsstatus: Vi afventer årsregnskabet for 2012. Det er afgørende 

for, at vi kan lave et endeligt budget for 2013. 

Budget 2013-14: Vi havde en omfattende øvelse med at få budgettet for 2013 

til at balancere. Vi har store poster på budgettet, generalforsamling og mini 

fagfestival. Lise udsender det tilrettede udkast, der stadig er udkast, da vi 

afventer regnskab 2012,så vi ved hvad vi kan regne med som overførsel. 

Derudover godkendelse af at Lise, sammen med de andre regionsformænd og 

sekretariatet, bemyndiges til at finde en model til budgetfremlægning, der er 

mindre detaljeret end vores egen hjemmelavede. Bestyrelsen gav input til, 

hvad der er vigtigt. Ny model behandles på regionsformandsmøde 4/2. 

Status GF: Bestyrelsen foretog en meget detaljeret gennemgang af 

generalforsamling 2013. Generalforsamlingen i region Sjælland kommer i 

2013 til at foregå under andre rammer og indhold end vores tidligere 

generalforsamlinger Bestyrelsen har valgt, at koble generalforsamlingen med 

et inspirerende og tankevækkende oplæg samt afholde generalforsamlingen 

et lidt mere indbydende sted. Desuden vil vi gøre noget mere ud af 

indbydelserne. Alt sammen for at inspirere flere medlemmer til at deltage. 

Lise udarbejder arbejdsnotat og Karen udarbejder drejebog for 

generalforsamlingen. 

Status mini fag festival: Der har været annonceret efter interesserede 

medlemmer til planlægningsgruppen, til at tage sig af det faglige indhold. Der 

har meldt sig 3 udefra samt vores 2 studerende i regionsbestyrelsen, 

Derudover deltager Lise og Merethe som tager sig af det praktiske. 

Merethe er tovholder og indkalder gruppen til 1. møde. Regionsbestyrelsen vil 

løbende holdes orienteret. Regionsbestyrelsen og suppleanter vil blive tildelt 

praktiske opgaver i forbindelse med dagen mod betalingsfrihed. 

Årsberetning: Der forelå forslag til, hvordan regionernes årsberetninger kan 

blive mere ensartede og processen kan blive mere effektiv. Forslaget er, at 

alle beretninger laves ud fra en ”master-skabelon” og at indholdet 

koncentrerer sig om de væsentligste aktiviteter og mål opnået indenfor de 
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vigtigste områder, som kan være: a) beskæftigelse b) faglig udvikling c) 

uddannelse d) politisk interessevaretagelse e) medlemsaktiviteter f) særlige 

regionale forhold.  

Bestyrelsen tilslutter sig modellen om end det er en dyrere løsning end vi 

plejer at have. Vi håber at arbejdet med at lave beretning til gengæld bliver 

mindre tidskrævende, også fremover.  

Derefter gennemgik vi det forslag, der var fremsendt fra Ida(regionernes web- 

medarbejder). 

Bestyrelsen kom med korrektioner, input osv. Lise står for arbejdet. Skal være 

færdigt 11/3. Sendes til bestyrelsen til kommentering inden. Så det er en 

meget stram tidsplan. 

Suppleanters deltagelse i møder: Lise havde bedt om, at bestyrelsen forholdt 

sig til suppleanters deltagelse i møderne. Dette fordi vi lykkeligvis har både en 

studerende og en suppleant for den studerende i regionsbestyrelsen, som 

begge gerne vil deltage i møderne. I følge vores forretningsorden deltager 

suppleanterne, hvis det ordinære medlem har forfald. Bestyrelsen besluttede 

at holde fast i, at suppleanterne deltager ved forfald. 

 
Praktiserende: 

Marjanne orienterede om, at der er planlagt fælles temadrøftelse for de 

respektive samarbejdsudvalg med deltagelse af fysioterapeuter, kiropraktorer 

og praktiserende læger. 

Ideen med den fælles temadrøftelse er, at sætte fokus på de konkrete 

samarbejdsrelationer - først og fremmest mellem ydere i primærsektoren, men 

også i relation til visitation til sygehus. 

Det konkrete emne for de tre samarbejdsudvalgs temadrøftelse er patienter 

med rygproblemer.  

Der er tildelt et ydernummer til ridefysioterapeut på Lolland. Marjanne har 

siddet i ”tildelingsgruppen”. Regionen har tilsynspligt med rideskolerne. 

Regionen skal tilse, at de overholder regler for indretning, adgangsforhold og 

brug af instruktører. Marjanne deltager i besøg på rideskolerne sammen med 

regionen. 

Referat fra de praktiserendes årsmøde, der blev afholdt 13. november 2012 

kan læses her: 

http://fysio.dk/Upload/Regioner/Region%20Sj%c3%a6lland/pdf/Ref_aarsmoed

e_praksis_2012_sj.pdf 

 

TR: 

Malene orienterede fra sidste regions TR- møde, der koncentrerede sig om 

sparring, input og erfaringsudveksling om emnerne lønforhandling, aktuelle 

udfordringer på arbejdspladserne samt MED- systemet og vores muligheder 

for at skaffe os viden og indflydelse. 

http://fysio.dk/Upload/Regioner/Region%20Sj%c3%a6lland/pdf/Ref_aarsmoede_praksis_2012_sj.pdf
http://fysio.dk/Upload/Regioner/Region%20Sj%c3%a6lland/pdf/Ref_aarsmoede_praksis_2012_sj.pdf


 

 

4/5  

For yderligere ses referatet her: 

http://fysio.dk/Upload/Regioner/Region%20Sj%c3%a6lland/Referater/TR-

moeder/Ref_TR_moede_10_01_sjaelland.pdf 

 

 
Uddannelse: 

Lise orienterede fra sidste fælles møde fra samtlige uddannelsesudvalg 

tilknyttet UCSJ samt fra vores eget uddannelsesudvalg for 

fysioterapeutuddannelsen, som var 21. januar 2013. 

Det er spændende og vigtige møder, hvor udvalgets opgave er, at rådgive 

direktion og bestyrelse  

om uddannelsens indhold, profil, kvalitet, relevans og den regionale 

uddannelsesdækning.             

Vi har i udvalget stort fokus på uddannelses kvalitet og om de nyuddannede 

fysioterapeuter matcher aftagerfeltets behov. 

Udvalgets møder kan følges her: 

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

 
Arrangementspuljen: 

Vi har budgetteret med 45.000 til lokale faglige arrangementer i 2013Vi 

afholder medlemsarrangement i forbindelse med generalforsamlingen samt 

mini fagfestival i efteråret. Derfor er der afsat et mindre beløb end tidligere Vi 

annoncerer, at puljen er til rådighed for medlemmerne, til at stå for et 

arrangement. De studerende kan også søge på puljen, blot skal 

retningslinjerne overholdes. Retningslinjerne på hjemmesiden rettes til. 

 
Godkendelse af referat fra 5.december 2012: Godkendt. Lægges på 

hjemmesiden. 

 

Dagsorden til næste møde 20/3:  Endeligt budget 2013/14 

      Årsregnskaberne 2011 og 2012. 

   Afvikling af generalforsamling. 

 
Ordstyrer til næste møde. Lars. 

 

Udsat pkt.: 

 Fremtidige indsatsområder. 

HB afholdt Hovedbestyrelseskonference 22-24/1. 

Her blev vedtaget Strategiplan 2014. 

Hvordan spiller det sammen med de indsatsområder vi har snakket 

om? 

http://fysio.dk/Upload/Regioner/Region%20Sj%c3%a6lland/Referater/TR-moeder/Ref_TR_moede_10_01_sjaelland.pdf
http://fysio.dk/Upload/Regioner/Region%20Sj%c3%a6lland/Referater/TR-moeder/Ref_TR_moede_10_01_sjaelland.pdf
http://ucsj.dk/om-ucsj/uddannelsesudvalg/fysioterapeutuddannelsen/
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 Medlemstilfredshedsundersøgelsen, generelt og hvad kan vi regionalt 
udlede? 
http://fysio.dk/org/nyheder/Plads-til-forbedring/ 

 

18-02-2013. 

 

 

http://fysio.dk/org/nyheder/Plads-til-forbedring/

