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1. Velkommen v. Tine Nielsen 
Og valg af ordstyrer. Ordstyrer-opgaven går på runde mellem medlemmerne af regionsbestyrelsen. Vi 

foreslår at Katja Milling Knudsen er ordstyrer på dette møde. 

Tilstede: Line Schiellerup, Tine Nielsen, Katja Milling Knudsen, Jeanette Præstegaard, Stine Holm Petersen, 

Charlotte Larsen, Børge Bo Hansen, Jes Mortensen, Nicolas, Anders (til punkt 7) og Noor Jady (fra punkt 7) 

Afbud: Tilde Ransborg, Rasmus Sylvest Mortensen, Per Normann Jørgensen, Per Tornøe, Eik Bjerre.  

Dagsorden er godkendt 

2. Opfølgende bemærkninger fra sidste møde 
Som opfølgning på sidste møde er der enkelte punkter som bliver vendt igen.  

Næstformand/forretningsorden. Det skal indskrives i forretningsordenen at valget af næstformand skal ske 

i slutningen af det konstituerende møde. Fordi det er forretningsordenen skal RB godkende ændringen. 

Ændringen godkendes, men der mangler stadig ændringer omkring arbejdsgruppernes struktur. 

Åbne RB-møder: Annoncering på hjemmeside og facebook. På sidste møde aftalte vi at annoncere at 

møderne er åbne Hvilke retningslinjer skal der være for dette? 



Det er spændende at prøve af, og kan gøre noget ved diskussionerne i bestyrelsen. Men vi skal huske at vi 

er en aktiv og arbejdende bestyrelse.  

Er man med på en lytter, eller kan man blande sig i diskussionen?  

Det er naturligt at vi også tale om hvordan dagsordenen opbygges, også for at gøre det interessant for 

andre at deltage i møderne. F.eks. med særligt åbne punkter, hvor deltagerne inddrages. 

Vi må også forbeholde os retten til at sørge for RB først.   

Det kan være at et regionsbestyrelsesmøde kan kombineres med et medlemsmøde. 

Forslag: Tilmelding, så vi ved om der kommer nogen/hvor mange. 

Regionskontoret gør noget aktivt for at reklamere for næste møde, og sørger for at der er en 

tilmeldingsmulighed. Det skal også afspejle sig i dagsordenen.  

Invitationen må gerne indeholde en beskrivelse af hvilken rolle vi forventer at deltagere har.  

Spørgsmål om fortrolighed må vi vurdere fra gang til gang.  

Det er muligt at ”high-lighte” gode punkter, med en tydelig afgrænsning af, hvilke punkter som er 

interessante.  

Vi prøver det af. 

Møderække-plan.  

Tilrettet til HB-mødekalenderen for 2018.  

Mødeplan (Mødeplanen er foreløbig og lægges efter HB møder) 
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Forslag: Repræsentanter fra selskaber indkaldes til punkter der handler om det ekstraordinære 

repræsentantskab på kommende RB-dagsordener. 

3. Kommunal- og regionsvalg 2017  
Orientering om regionens forberedelser til lokalvalgkampen. 

Udbredelse af vores politik: 

Der er inviteret til politikermøder i Københavns Kommune sammen med Ergoterapeutforeningen og de to 

fællestillidsrepræsentanter i SUF. De kommer i hus, langsomt, men sikkert.  

Der er udsendt politiske oplæg til partiformænd i lokalforeninger i alle kommuner. Det resulterer i flere 

møder med politikere, hvor vi får mulighed for at fremlægge vores politik. Tine mødes med flere af dem, og 

prøver at få lokale TR med, når hun mødes med de opstillede politikere.  

Fra sekretariatet har man lavet en hjemmeside med et interaktivt kort med information om de enkelte 

kommuner. Det kan findes på fysio.dk/kv17 . Kommentar: Til fremtiden skal vi sikre at de valgte emner og 

overskrifter er politisk forankret, og formuleret så de taler i samme retning og fortæller en positiv historie. 

Regionsbestyrelsen foreslår at vi ”sender en ven” når politikerne foreslår at mødes, hvis formandskabet 

ikke kan. Tine lover at involvere RB hvis hun ikke kan nå alt selv. 

Møde med politikere: 

Kan RB hjælpe med at facilitere nogle af de politikermøder? Kan man afholde en informationsdag hvor 

kommunal- og regionskandidaterne kan møde ”fysioterapeuten” på gulvet, og de fysioterapeutiske 

politikere i RB.  

På mødet i oktober arbejder vi på at få besøg af en politiker, og i november; en embedsmand. Det kunne 

passende være en regionsrådspolitiker.  

Formålet vil være, at RB kan præsentere en tænkning inden for et område. For politikeren er det en 

lejlighed for at få blive klædt bedre på til at lave politik på vores område. 

 Efter mødet har regionskontoret skønnet, at det er for ambitiøst i forhold til hvad der er 

realistisk, at skulle nå på møderne i efteråret samtidig med forberedelse til det ekstraordinære 

repræsentantskabsmøde. I stedet vil vi foreslå at vi planlægger med 2-3 politikerbesøg i den kommende 

valgperiode, og at vi snarest sender invitationer ud.  

Politiske emner: 

Oplægget er, at vi arbejder videre med de igangværende sager, og bruger dem til at få politikkerne i tale. 



Det er f.eks. palliation og børn. Arbejdsgrupperne har derfor også god mulighed for at deltage i 

kommunalvalgkampen.  

På den regionale dagsorden er tværsektionelt samarbejde et aktuelt emne.  

4. Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde  
Valg: Der er afholdt valg til 1 vakant plads, med 3 opstillede. Valget blev foretaget elektronisk blandt alle 

medlemmer i regionen. Valget blev afsluttet 10. september med en stemmeprocent omkring 16%. Jeanette 

Præstegaard er valgt som ny repræsentant. Stine Holm og Noor Jady er hhv. 1. og 2. suppleant.  

Medlemsmøder i alle regioner: I Hovedstaden afholdes medlemsmødet d. 20. november 2017 på 

Holmbladsgade 70. Sekretariatet afholder mødet, da det er dem som har indkaldt til det ekstraordinære 

repræsentantskabsmøde. Tina Lambrecht deltager. Hovedbestyrelsens såkaldte mindretal er også 

repræsenteret på medlemsmøderne i hele landet.  

Ift. til hovedforslagene får regionsbestyrelsen som udgangspunkt ikke noget information før resten af 

organisationen. Tina kunne ikke deltage i dag, men Anders Lorentzen, politisk konsulent, deltager i et TR-

møde d. 25. september m. fokus på LO/FTF fusionen. Det er aftalt i HB at alle vedtagelser i forbindelse med 

”ordnede forhold” kommer ud når de er vedtaget, så resten af organisationen kan deltage i debatten. 

Regionens forberedelse og kommunikationsplan: Hvordan kommunikere vi forslag og indhold af 

repræsentantskabsmødet til medlemmerne? Den plan regionskontoret foreslår indeholder ikke de store 

fravigelser fra dagligdagens arbejde med at formidle organisationens arbejde. Der arbejdes med 

hjemmeside, facebook, mail-lister og nyhedsbreve. Fokus er at formidle information om de to hovedemner 

så snart de kommer ud. 

Vi ville gerne have talt mere om LO/FTF-fusionen på dette møde. Men det er som om kommunikationen er 

gået i stå. Som repræsentanter er vi snart nødsaget til at blive klædt bedre på og få diskuteret det her 

forslag med hinanden, så vi kan formulere andre muligheder end at vælge til eller fravælge. Men vi er 

hæmmet af, ikke at vide særligt meget mere, end hvad man kan læse på diverse hjemmesider. Der er rigtig 

meget at forholde sig til, samtidig med at der ikke rigtig er noget konkret. 

5. Orientering fra formanden 
Formanden orientere regionsbestyrelsen om igangværende sager.  

HB: HB har hørt Regionsbestyrelsens kommentarer omkring fortrolighed på HB-møderne og de udsendte 

referater, og vil gerne imødekomme RB, så referaterne i det mindste indeholder overskrifter for de 

fortrolige punkter. 

 

RB synes at det var dejligt at mindretallet fik mulighed for at udtrykke deres uenighed ifb. Offentliggørelsen 

af forslaget om ”ordnede forhold”. Generelt vil man gerne opfordre til, at mindretallet kan komme 

tydeligere frem i referater og beslutninger fra HB. 

 

HB beskæftiger sig primært med det ekstraordinære repræsentantskabsmøde og ”ordnede forhold”. Der er 

kommet nye standardkontrakter og et udspil til mindsteløn for privatansatte.  

 

Psykiatrisk Center Ballerup: En pågående sag om arbejdsvilkår, organisering, brud på MED og manglende 

medarbejderinvolvering. Kort fortalt: Den centrale fysioterapi har haft en faglig leder, for både centralt og 

decentralt ansatte. Medarbejderne, i den centrale del, har været indkaldt møde og bedt om deltagelse fra 



Line. Medarbejderne skal decentraliseres med ændring fra 1. september. Mødet afholdes slut juni. Den 

faglige leder er blevet varslet til at skulle tage patienter igen, og ikke længere kun være faglig leder.  

 

Line gør indsigelser i forbindelse med mødet. Ikrafttrædelsen skydes siden til 1. oktober.  

Psykiatrivirksomhedens medudvalg er gjort opmærksom på bruddet på MED-aftalen, vi afventer en 

tilbagemelding. Er de enige kan det koste en bod til LMU, men er de uenige skal man tage stilling til om vi 

vil forfølge sagen.  

 

Der spørges til titler og stillingsbetegnelser ift. aktivitetsmedarbejdere og fysioterapeuter i 

aktivitetsstillinger. Størstedelen er ansat som fysioterapeuter og forbliver ansat som sådan. 

Regions Formands-seminar: Afholdes en gang om året, hvor regionsformændene mødes til et par dage 

med kollegial kompetenceudvikling. De havde besøg fra Center for mental robusthed.  

Der blev også talt økonomi, fordi regionerne er trængt på økonomien. Hvilken strategi skal vi ligge for 

dagen, for at afhjælpe problemet? Det skal regionsformændene sammen finde ud af. Der er nedsat et lille 

udvalg sammen med Mette Birk og Karen Langvad som kigger på mulige forslag til en omstrukturering af de 

regionale tilskud. 

Møde med Annette Wandel: Tine har holdt møde med vicedirektør i Danske Patienter, med fokus på 

organisering af den palliative behandling. Der er også holdt netværksmøde for fysioterapeuter som 

arbejder med palliation.  

Palliativ Fysioterapi: Generelt er det et stort kaos i regionen ift. palliativ fysioterapi. Ingen ved længere 

hvem der må/kan udføre hvad, og hvad der er af forskelle på basal og special terapi. Vi arbejder stærkt 

videre med sagen og prøver politisk at finde løsninger/råbe op om problemet. Der er nedsat en gruppe af 

fysioterapeuter som kan hjælpe med lobbyarbejde ift. sagen. Det er generelt en sag som er voldsom, og 

som kommer til at koste nogle terapeuter deres arbejde. Vi afventer stadig svar fra ministeriet på, om DAS  

(den administrative styregruppe) og KKRs (KommuneKontaktRådets) beslutningen er lovlig.  

Kommentar: Der er opslået to stillinger a 18½ timer til udkørende ikke-maligne stillinger på Herlev Hospital.  

Fremtidens kompetencebehov i Region H: Regionen har deltaget i en workshop med fokus på det 

strategiske blik ind i fremtidens kompetencer og hvordan vi finder dem. Vi påtaler en større rolle for 

terapeuter i de nye akutmodtagelser. Vi sendte Susan Warming fra Bispebjerg/Frederiksberg, Jette 

Christensen fra Amager/Hvidovre og Anette Klahr fra PC Nord. Vi venter stadig på den store tilbagemelding.  

OK18: Tina vil på hospitalsbesøg i forbindelse med OK18. Hun har 3 besøg i Hovedstaden, foreløbigt er det 

Bispebjerg, Nordsjælland og Rigshospitalet. Tine kommer til alle disse. Det er rundvisninger, ikke 

medlemsmøder.  

Der var afholdt et godt medlemsmøde om OK18. Det var både informerende og sjovt. Og har givet indspark 

til kravsindsamlingen. Der var en god aldersfordeling som gav en god dynamik. Vi har lovet at holde et 

lignende arrangement når der ligger et forslag til OK-resultat, så det er muligt at diskutere resultatet inden 

urafstemningen.  

6. Orientering fra medlemmerne. 
Udsat til efter punkt 7, og derefter ikke nået. 



7. RBs kommende foreningsarbejde i Danske Fysioterapeuter, Region Hovedstaden. 

Udvælgelse af fokusområder, som udsættes for dogmereglerne. 
Fremtidens Sundhedsvæsen 

Regionsbestyrelsens kommende foreningsarbejde i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden. 

Ved sidste bestyrelsesmødes drøftelse af emner for det kommende arbejde, var der bedst stemning for at 

arbejde med Fremtidens Sundhedsvæsen, herefter Rehab Day One, Forebyggelse og Ulighed i Sundhed. Der 

var enighed om, at de 4 emner også kan ses i sammenhæng med hinanden og at Fremtidens 

Sundhedsvæsen kunne fungere som et overemne for det kommende arbejde.  

På denne baggrund foreslår formandskabet, at regionsbestyrelsens arbejde rammesættes under 

overskriften Fremtidens Sundhedsvæsen, og indeholder underemnerne fra sidste bestyrelsesmøde. 

Processen var opdelt i brainstorm, fokusering og ideudvikling i grupper. Gruppernes tilbagemelding har 

dannet baggrund for de fire projektbeskrivelser som er bilag til dette referat. På næste møde skal 

Regionsbestyrelsens medlemmer tage stilling til hvilke projekter de vil arbejde videre med. Før næste møde 

forsøger regionskontoret at indsætte projekterne i Regionens årshjul. 

Vi kan prøve at tænke nyt i, hvordan vi afdækker nogle af de områder vi ikke ved meget om. F.eks. 

Spørgeskemaer, interviews osv.  

8. Eventuelt  
Nåede vi ikke 

9. Evaluering af møde 
Der har været mange ting, og vi har haft travlt.  
Meddelelserne affødte mange interessante diskussioner som vi ikke havde tid til.  
Og der er punkter som vi simpelthen ikke har nået.  
Der kommer budgetopfølgning for 2. kvartal ud på en PDF med farver og pile.  


