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Referat Regionsbestyrelsesmøde 

27. november 2014, kl. 13 – 17 i Danske Fysioterapeuter Region 
Hovedstaden, Holmbladsgade 70, 3. sal, lokale 3. 
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1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min) 

1.1 Tilstede og afbud samt præsentation: 

 Formanden byder velkommen og begynder med en præsentation.  

 Til stede er: Tine, Charlotte, Line Børge, Bettina, Per, Thomas, Kristoffer, Jes, 
Marie og Katja. 

 Afbud: Tilde, Kirsten og Mette. 

 

1.2 Godkendelse af dagsorden: 

 Godkendt. 

 Mødedeltagerne gøres opmærksom på, at der er eftersendt ekstra bilag i form 
af budget. 

 Planlægning af fremtidige RB-møder 2015. Følgende datoer vedtages: 

o 3. februar 

o 23. marts 

o 5. maj + generalforsamling 

o 8. september 

o 27. oktober 

o 27. november 

 

2. Repræsentantskab (60 min) 

2.1 Opsamling:  

Formandsvederlag: 

 Det fremsættes at formændene muligvis kan være inhabile i selve 
afstemningen om egne arbejdsforhold, og om man bør stemme om/få 
indflydelse på disse. Dette bør undersøges nærmere. 

 Der lægges vægt på, at der var en stærk anerkendelse af selve 
beslutningsforslaget om vederlagsændring for regionsformændene. 
 

Beretningen: 

 Det påpeges, at der ikke blev slået specielt mange søm i af DF’s formand på 
Repræsentantskabsmødet. 
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Anonym skriftlig afstemning til Repræsentantskabsmøde? 

 Der stilles spørgsmål, om repræsentanternes indsigt og uafhængighed, da det 
blev bemærket, at mange kiggede rundt i salen for at se, hvad andre stemte 
ved afstemningerne. Det pointeres, at anonym afstemning kunne være en 
mulighed for at undgå, at ens stemmeafgivning påvirkes unødigt. Formanden 
påpeger, at det har svinget meget på de forskellige repræsentantskabsmøder, 
hvor stor enigheden har været.  
 

Repræsentantskabsmødets forløb:  

 Der var en god stemning i salen, god sagsfremstilling, folk har forberedt sig 
godt, og der var en god tone. 

 Det betyder meget for Repræsentantskabs-medlemmerne, at HB-
medlemmerne er enige. Det skaber tillid til det politiske projekt. 

 Det er væsentligt at vende ændringsforslaget om brugerbetaling på 
sundhedsydelser, og det var godt, at det blev diskuteret. 

 Der gives udtryk for, at frygten for ydernummerdebatten ville påvirke den 
samlede stemning på repræsentantskabet og i de andre diskussioner. Dette 
var dog ikke tilfældet.  

 Det var godt at mange deltog i debatten, men det bidragede til at tidsplanen 
skred. 
 

Mulig sektorfordeling i repræsentantskabet? 

 Der spørges til, hvorfor sammensætningen af HB ikke afspejler selve 
fordelingen på sektorer. 

 Nogen mener, at der skal være en fast plads til dem inden for overenskomst, 
men det er svært at gennemføre i praksis. 

 Det foreslås, at man skal tage hele strukturen op til debat på et senere 
tidspunkt. 

 Det påpeges at repræsentation pr. sektor kan betyde, at den gode debatkultur 
muligvis vil blive udfordret, fordi folk vil tænke taktisk og stemme i blokke. 
 

Danske Fysioterapeuter og DSF: 

 HB har inviteret DSF til at fremsætte deres forslag om ret til at kommunikere 
selvstændigt, men det har DSF ikke ønsket. 

 Det foreslås at der skal laves en forventningsafstemning mellem HB/DF og 
DSF. 

 Det påpeges at man er nødt til at være nysgerrige på, hvordan DSF oplever 
samarbejdet med Danske Fysioterapeuter, og at det er vigtigt for fremtidens 
samarbejde. 
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 Det er vigtigt at undersøge, hvordan samarbejdet udmøntes, før der gives 
flere midler. 

 Det påpeges at det muligvis var for tidligt, at DSF stillede forslaget om flere 
midler fra DF. 

 Der stilles spørgsmål ved, om der kunne være nogle opgaver/delopgaver, der 
kunne overføres til DSF. 

 Man kunne invitere de faglige selskaber og regionsbestyrelsen til et fælles 
møde med medlemmerne. Inddragelsen kunne skabe en meningsudveksling 
og en vidensdeling, der kan være vigtigt i samarbejdet fremover. 

 Det er vigtigt ikke at politisere selskabernes arbejde. Det påpeges, at det kan 
være svært at gennemskue, hvor grænsen skal ligge, og hvor uafhængige DSF 
skal være af Dansk Fysioterapeuter ift. f.eks. at skrive høringssvar. 
 

Debat om studerendes repræsentation i RB: 

 Vi kan ikke afsætte faste pladser. 

 Hvis der ikke bliver valgt en studerende ind i RB, fremstilles der ønske om, at 
bibeholde en observatørpost. 

 

2.2 Forretningsorden: 

 Forretningsordenen er tilpasset efter de ting, der blev taget ud under 
vedtægterne ved repræsentantskabet. Stk. 5b, 5c og 5d bliver indpasset i 
forretningsordenen. 

 Der udsendes en revideret forretningsorden til godkendelse. Hvis der ikke 
kommer indvendinger inden 2. januar 2015, betragtes forretningsordenen 
som godkendt.     

 

3. Pause (15 min) 
 

4. Generalforsamling til maj (60 min) 

4.1 Dato: 

 Generalforsamling for Danske Fysioterapeuter, Region Hovedstaden 2015, 
bliver 5. maj kl. 17.00. 
 

4.2 Sted  

 Dialogmødet i Københavns Zoo fremstilles som godt eksempel, og Bernstorffs 
slot foreslås som en mulighed. 
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 Den overvejende holdning er, at når foreningen vil have medlemmer til at 
komme til os for at bidrage til den politiske debat, vil vi gerne give noget 
tilbage. 

 Selve tilgængeligheden er en væsentlig faktor for, at få medlemmerne til at 
deltage i generalforsamlingen. 

 FOA’s lokaler foreslås ligeledes som et billigere alternativ og som 
velfungerende. 

 Der er bred opbakning omkring at gøre noget særligt ud af 
generalforsamlingen, da medlemmerne skal have en følelse af, at vi kærer sig 
om dem. 

 Oplevelsen er det vigtige for medlemmerne, og det skal være et sted man 
husker, når man har besøgt det. 

 Det understreges hvor vigtige generalforsamlingerne regionalt er for 
demokratiet i foreningen. 

 Vi skal også passe på med at gøre det for luksuriøst, da det kan give forkerte 
associationer. 

 

4.3 Indhold: 

Der skal lægges vægt på det politiske indhold: 

 Det foreslås at få en repræsentant fra DSF til at holde et oplæg. 

 Det påpeges, at formanden deltog ved sidste generalforsamling, og at det var 
et vigtigt trækplaster. 

 Det foreslås at selve professionen og uddannelsen som fysioterapeut kan 
være et emne for generalforsamlingen at diskutere. Katrine Hjort foreslås 
som mulig foredragsholder. 

 Det foreslås, at det diskuteres, om selve fysioterapeuternes arbejde er en 
grundlæggende sundhedsydelse. 

 Det diskuteres hvordan forsamlingen skal aktiveres. Det påpeges, at det i FOA 
gav god mening, at give folk mulighed for at debattere og snakke sig varme i 
starten af selve generalforsamlingen. 

 Bettina og Katja vil gerne være med til at planlægge generalforsamlingen. 

 

Ideer til beretningen: 

 De historier foreningen primært har brugt tid på, vil danne grundlag for 
beretningen.  

 Repræsentantskabet. 

 Privatiseringen i Gribskov og at der nu sker noget af det samme i Taastrup, 
kunne være et tema. 
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 Overenskomst for de offentligt ansatte og mulig konflikt. 

 Dialogmødet med medlemmerne. 

 Ønsker/ideer/indsatsområder for fremtiden. 

 Hvad har afløst den politiske bølge? 

 Konferencen. 

 Tage udgangspunkt i referaterne fra tidligere regionsbestyrelsesmøder. 

 Hvilke henvendelser har der været til forskellige kommuner? Hvilke 
høringssvar er skrevet? 

 Regionsformandens indsatsområder. 

 Afbureaukratisering og tillidsreformen. 

 

 

5. Tankepræferencer (35 min) 

Hvordan arbejder vi videre med dem? 

 Tidsplanen gjorde, at dette punkt ikke kunne diskuteres igennem. 

 Der er lagt op til at alle medlemmer i bestyrelsen kan få udfyldt en 
tankepræference-profil. 

 De der mangler får sendt ud, så de har mulighed for at blive oprettet. 

 

6. Innovations- og iværksætterprisen (40 min) 

Der er 5 indstillinger til innovations og iværksætterprisen. 

 Det påpeges, at kriterierne for at vinde prisen ikke har været specielt 
veldefinerede. 

 HB har vedtaget en retning i forhold til dette, som stadigvæk gælder. 

 Der lægges vægt på at vinderen helst skal kunne inspirere. 

 Anne Marie Jensen udvælges som Region Hovedstadens vinder. 

 

7. Nyt fra… (10 min) 

7.1 Formand: 

Budget 2015: 

 Regionerne skal spare 200.000. En anden fordelingsnøgle gør, at 
Hovedstaden skal spare mest. Det skal dog nævnes at økonomien generelt er 
god og at der ikke er blevet brugt det budgetterede. 
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 Grunden til at bestyrelsesposten er sat op, er at foreningen skal til Bornholm 
og dette koster en del i frikøb. Regionsformændene har talt om, hvad 
regionerne skal betale efter regionskonferencen: Frikøb om fredagen og to 
gange aftensmad, resten er på egen regning, og så udestår transport, da det 
afhænger af hvilken løsning man finder på centralt, om det bliver en udgift for 
regionen. 

 Vi betaler stadigvæk ikke husleje (har ikke betalt siden november 2013). Det 
er uvist om og hvor meget, der skal betales med tilbagevirkende kraft, men 
det vil ske i en forhandling. 

 Spørgsmål til generalforsamlingen. Der er budgetteret nedad, men det skal 
budgetteres op med 40.000. De 40.000 hentes fra en overførsel på 100.000 + 
en ekstra overførsel. 

 Der vil komme et nyt budget ud, hvor ændringerne vil fremgå. 
 

Arbejdsgruppe – Regionskonferencen: 

 Der efterlyses en arbejdsgruppe til at planlægge regionskonferencen på 
Bornholm. Børge og Line meldte sig. 

 Cykeludlejningsordre: Hvor mange cykler skal der forudbestilles på 
Bornholm? Det drøftes, hvem der skal planlægge det, centralt eller i regionen? 
Det blev besluttet at vi bestiller til os. Line har en forbindelse. 

 

Medlemsmøde 2. februar omkring sundhedsforsikringer. 
 

Regionsformændene skal holde oplæg på sekretariatets personalemøde: 

 Der skal fortælles, om hvad det regionale arbejde består i: Vidensdeling og 
samarbejde. 

 Tine og Lise står for det. 

 

Særligt satsningsområde i foråret skal drøftes: 

 Hvilke områder skal vi arbejde med, som ligger i forlængelse af HB’s 
strategiplan. 

 

7.2 Medlemmer: 

Medlemsmøder planlagt? 

 Dette må blive i det nye år. Velfærdsteknologi kunne være et emne, der kunne 
tages op. To medlemsmøder inden generalforsamlingen foreslås som 
realistisk. 
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8. Eventuelt (10 min) 

Psykiatrien: 

 I psykiatrien bliver fysioterapeuterne bedt om kun at registrere ydelser under 
andre faggrupper. Dette er ikke acceptabelt, da fysioterapeuters ydelser derved 
bliver usynlige, og der ligger også et ansvar i forhold til autorisationsloven om 
journalisering.   

Praksisområdet: 

 Skal der akkrediteres, og hvem og hvornår stilles der krav om dette? Der tales 
også om certificering, men kommer det ovenfra må man forholde sig til det på 
dette tidspunkt. Der ligger ikke nogen plan endnu for om det er en del af 
overenskomsten. 

 

9. Evaluering af møde (5 min) 

 

 


