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SF Region Hovedstaden 

Referat af bestyrelsesmøde 5. januar 2020 18.15-21.00 – online  

1. Formalia (Valg af dirigent og referent) (18.15-18.20) 

• Valgt som dirigent er Tom Ahlberg 

• Valgt som referent er Kasper 

2. Orientering fra regionsrådsgruppen, den gamle (18.20-18.35) 

Peter indleder 

• Vi har ændret i udvalgene. 

• Vi har tre på sundhedsområdet.  

• Der er kommet et nyt udvalg der hedder fastholdelse og rekru?ering. Det bliver en stor opgave. 

• Vi har to udvalg på området, der hedder regional udvikling. Et Miljø- og Klimaudvalg og så 

Trafikudvalget. 

• De er alle gået op Il at have 11 medlemmer. 

• Den gamle gruppe har brugt en del Id på Corona, og der er gået poliIk i den. 

• Der blev lagt op Il at suspendere paIentreLgheder på grund af situaIonen. Det gjorde vi også 

sidste og vi var enige. V, K og DF valgte at stemme imod i forretningsudvalget. 

• Vi er også løbende blevet orienteret omkring hvordan det går med indlæggelse osv. Vi er fortsat på 

et relaIvt lavt trin. 

• Jens: Vi har godkendt planer for at bygge Favrholm st. 

Spørgsmål: 

• Hvor lang Id planlægger man at suspendere paIentreLgheder? Og hvor overbelastet er 

hospitalerne. 

Peter svarer: Vi er presset generelt pga. personalesituaIonen. Vi henviser generelt flere Il private 

hospitaler. Vi er ved at skalere op Il at kunne håndtere 300 indlagte, og så er vi Ilpas presset, Il at 
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det gav mening at suspendere. Når vi er presset er der ret bred enighed om, at man skal fravige 

reLghederne for at håndtere presset. 

• Det giver nogle andre muligheder. Fra et genoptræningsperspekIv beny?er man ikke chancen nok 

for at bruge genoptræning. Jeg kunne godt tænke mig at man havde det perspekIv fremadre?et.  

• Ang. Fastholdelse og rekru?eringsudvalget. Hvad ligger der egentlig i det?  

• Nu har vi gjort det af et par omgange det her med suspendering. Man har snakket om en 

udredningsgaranI i stedet for behandling. Kunne det give mening? 

Peter Svar: Det er nogle gode iag?agelser. BehandlingsgaranIen bør komme op Il diskussion. 

Endnu mere problemaIsk at statsministeren udskød sundhedsreformen.  

Ang. Rekru?ering: Det er en fælles udfordring. Der er afsat en pakke og vi har ha[ 312 millioner at 

dele ud af i regionen, som man løbende forhandler om med de faglige organisaIoner. Vi prøver at 

Ilgodese dem der har a[en- og natvagter. Virkeligheden viser os at vi bliver nødt Il at gøre noget 

andet og mere. Selv uden Corona ville vi have behov for mere end det her. 

• Så vidt jeg kan se er behandlingsgaranIen kun suspenderet i fire uger? Vi skal også lave en plan for 

at det fremadre?et kunne være en udredningsgaranI i stedet for behandlingsgaranI. 

• Peter svar: Ja, det er rigIgt at reLghederne er suspenderet frem Il 30/1, medmindre der vedtages 

en forlængelse. 

3. Orientering fra regionsrådsgruppen, den nye (18.35-18.55) 

Peter indleder 

• Peter: Jeg er formand for social- og psykiatriudvalget. Jeg har øjnene sI[ re?et på regeringens Iårs-

plan for psykiatrien, og håber at kunne rykke på ansvarsfordelingen med kommunerne.  

• Anja: Jeg skal sidde i sundhedsudvalget og klima- og miljøudvalget. Jeg sidder meget med 

brainstorm Il budge]orslag. Hvis nogle har et godt forslag, så skriv endelig Il mig. Ellers skal vi 

forfølge dagsordener som f.eks. drikkevand. Mange af de forslag, der typisk bliver sIllet, handler om 

specifikke paIentgrupper, og det kan give mening, men vi skal også snakke om forslag Il den 

længere bane. 

• Sadek: Jeg sidder som næs]ormand i trafikudvalget og med udvalget for det nære og 

sammenhængende sundhedsvæsen. På trafik vil jeg se, om man kan sIlle budge]orslag om 

natbusser. I[. den nære sammenhæng, vil jeg se på hvordan vi kan få ventelister Il psykologhjælp 

ned. Jeg skriver løbende Il forskellige organisaIoner for at høre deres idéer.  

• SIne: Jeg sidder også i udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og glæder mig 

Il at se hvad det dækker over. Jeg tænker også på samarbejde mellem primære og sekundære 

sektorer. Jeg er jo sygeplejerske og arbejder med mennesker, og vi skal nok komme på nogle gode 

forslag. Der er mange Ing som er vigIge ligesom psykologhjælp. Jeg sidder også i 

rekru?eringsudvalget, som jo handler om min faggruppe som sygeplejerske. Der er virkelig en 

supertanker, som skal vendes, og det handler om langsigtede forslag. Det er en god ressource, når 

SF’ere eller andre fagfolk skriver Il mig, så det arbejder jeg også med. 

Debat og spørgsmål 
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• Ang. VenteId Il psykologhjælp. Hvordan står det Il med at få psykologer med ydernumre Il at tage 

de paIenter, de skal?  

• Hvordan bliver udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen egentlig organiseret? 

• Peter svarer: I[. psykologhjælp så er det jo lidt en slåskamp. Formanden for regionen har sagt at 

psykologerne skal bare tage de paIenter de skal. Mn holdning er, at vi også bare kan give 

ydernumre Il nogle af alle de psykologer, som gerne vil ind og have ydernumre. Det koster nærmest 

intet administraIvt. Der skal i hvert fald gøres mere, og der er det godt at vi har hele to SF’ere i 

udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, som psykologhjælp hører under. 

I[. budge]orslag så har jeg prøvet at ridse op hvordan budgetprocessen foregår i årshjul-

dokumentet, der er rundsendt, og på næste bestyrelsesmøde liver der også plads Il at vi kan byde 

ind med gode idéer Il forsalg. Og der er det godt at I allerede har taget fat på ressourcepersoner.  

4. Orientering fra formandskabet (18.50-19.00) 

- herunder referat vedr. udpegning af div. Poster 

Tom A indleder 

• Dem der er udpeget af listen, er lagt ud i Facebookgruppen. Der er mange som gerne ville ind i 

professionshøjskolen, der gik Il Karoline. Generelt må jeg sige at interessen for poster følger 

pengene. 

• Peter og jeg laver et psykiatriseminar d. 5. februar hovedsageligt for kommunale folk der sidder 

med området. Vi skal udny?e at vi sidder på formandsposten for psykiatriudvalget i regionen og 

prøve at snakke om bl.a. nogle af de grænser der er mellem region og kommuner.  

5. Valg Ol ”skyggeposter” (19.00-19.15) 

Se bilag. 

Tom A indleder 

• Ved konsItuering er der nogle poster man får og nogle poster man ikke får, og der er en tendens Il 

at man lidt ’glemmer’ det man ikke får. Så jeg synes vi skal lave lidt ’skyggevirksomhed’ for de 

områder med poster vi ikke får. Det handler om at få nogle Il at holde øje med de poster og 

områder der er relevante for det poliIske arbejde vi laver.  

Debat og spørgsmål 

• Jeg synes det ville være en fed Ing. Der er jo mange steder vi ikke sidder på poster, så for at søge 

for at vi følger med og ikke bliver taget på sengen. Men det kræver jo også at vi har kræ[er Il at 

lave arbejdet. 

• Hvad går sundhedsklynger ud på? 

• Jeg synes også at det giver mening. En detalje er at lokaltog er en meget lukket bestyrelse. Til 

gengæld må Sadek gerne arbejde for at det bliver lukket mere op. Det er værd at tage op i udvalget. 
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• Skal det være i denne bestyrelse eller skal vi vente Il at vi har valgt en ny bestyrelse? Og derudover 

er det vigIgt at vi følger op løbende så det ikke går i glemmebogen. 

• Hvis vi vælger det her, er det vigIgt at sikre noget informaIons-flow, så der er kommunikaIon 

mellem den der har skyggeposten og den der sidder i regionsrådet med det relevante område. 

• Tom svarer: Sundhedsklynger dækker over bl.a. samarbejde mellem hospitaler og de kommuner der 

er i det område. Ved konkret behov skal man referere for bestyrelsen og en gang om året skal man 

fortælle hvad det er der sker inden for deres området. Det er de samme regler vi har for vores 

udpegede Il diverse poster. Det er rigIgt, at det er vanskeligt at få informaIoner ud af bestemte 

poster, men man kan jo også følge med i pressen, årsberetninger osv. Generelt at lave noget 

research. 

• Peter: Jeg har nogle forslag Il yderligere poster der kan være relevante: Gate21 er et miljønetværk, 

og det kunne være interessant. Så er der poliIske følgegrupper for byggeriet. Der er visionsgruppen 

for fremIdens rigshospital, som det kan være godt at nogle udefra sidder på. Planudvalget 

forventes nedlagt i juli og handler, om hvor der skal være lægepraksis. Så er der DK2020, som 

handler om et klimasamarbejde, hvor mange kommuner er med. Så er der to regionale 

arbejdsmarkedsråd, og vi har jo en del fagligt akIve SF’ere for hvem det kan være godt at følge 

med. Så er der et udvalg for  

• Tre af de Ing som Peter nævnte er noget som vi allerede sidder og arbejder med. 2020 og 

arbejdsmarkedsråd er noget vi har lagt billet ind på.  

• Det er svært for mig at gennemskue hvor meget de forskellige Ing overlapper med hinanden. Vi 

skal passe på med ikke at overadministrere. Jeg sidder i samarbejdsudvalget for almen praksis og 

det kan være relevant. 

• SundhedskoordinaIonsudvalget: Det er enheder som er nedsat Il at løse en afgrænset opgave, så 

det er relevant at følge dem. 

• Det ville være godt med en form for diagram over hvem der har hvilke arbejdsopgaver, for det er 

meget indforstået. 

• Enig, og det kunne være meget fint med et overblik over hvor der sidder SF’ere, som vi kan alliere os 

med. Så vi også kan kaste os ind hvor der mangler SF-bevågenhed. 

• Vi skal kun have de her skyggeposter hvis det giver poliIsk mening, og det giver ikke mening at have 

RAR-poster. Vi skal kun have en post her, hvis vi kunne få indflydelse. Det meste handler om 

beskæ[igelsespoliIk og det har ikke så meget relevans for regionen. 

Beslutning 

Der er <lslutning <l at opre>e skyggeposter. Følgende personer er valgt <l at sidde på følgende poster. 

Movia og lokaltog: Sadek. 

De poli<ske følgegrupper bliver fordelt i regionrådsgruppen. 

Opgaveudvalg om Coronaerfaringer: Mar<n er valgt. 

Opgaveudvalg for ældre/sundhed: Melanie er valgt. 

Sundhedskoordina<onsudvalget og praksisplanudvalget: Anja 
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Sundhedsklynger: Fordeles I gruppen 

Netværk HH2030: Peter 

Regionale arbejdsmarkedsråd: Der opre>es ikke skyggeposter. 

Kvalitet og samordning i almen praksis:  

Samarbejdsudvalg for fysioterapi: Rasmus (Hvis Rasmus ikke vil, vil Marianne gerne),  

Samarbejdsudvalg for psykologhjælp: Trine  

Samarbejdsudvalg for fodterapi: droppet. 

Gate21: Anja? 

Visionsgruppen for rigshospitalet: Trine Stougård spørges 

Praksisplanudvalget: Trine. 

DK2020: Anja 

EXeruddannelse for almen praksis: Ivar Heltberg spørges. Alterna<v Karen Juul. 

6. Årsmøde 2022 (19.30-19.45) 

IndsIlling: 

- Såfremt at mødet ikke kan gennemføres fysisk, udsæ?es det Il maj,  

- Der nedsæ?es en arbejdsgruppe Il at stå for det prakIske, 

Tom indleder 

• Bestyrelsen har Idligere beslu?et at de?e acoldes 3. marts. Der er reserveret lokaler i Hvidovre. 

Siden er der opstået en tvivl om det kan gennemføres. Spørgsmålet er om der er restrikIoner, og 

om der er Ilslutning Il at holde det fysisk på det Idspunkt. Sidste gang prøvede at have både 

online og fysisk. Det er ikke opImalt – især i[. Il gruppearbejde. Så jeg vil foreslå at vi holder fast i 

3. marts, og finder en dato i maj som en alternaIv dato. Hvis vi skal overholde vedtægterne, så skal 

det holdes inden udgangen af maj. Der nedsæ?es en arbejdsgruppe Il at stå for det prakIske 

• Hvis der ikke er restrikIoner, tror i så at folk vil dukke op? 

Debat 

• SIne: Jeg vil gerne være tovholder for at stå for det prakIske. Jeg kan også godt få nogle af de 

lokale SF’ere Il at hjælpe Il.  

• Ja jeg tror folk vil dukke op. 

• Det er ikke ligesom sidste år. 

• Særligt med coronapas. 

• Tom: Vi opfordrer folk Il at være nytestet, men vi skal ikke Il at tjekke om folk har pas osv.  
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Beslutning 

Det vedtages at årsmødet i udgangspunktet aZoldes d. 3. marts, men kan rykkes <l maj, hvis det vurderes 

nødvendigt. S<ne er tovholder for en arbejdsgruppe, som skal stå for det prak<ske. 

7. Bestyrelsens beretning for 2021 (19.45-20.00) 

Se bilag 

Tom indleder 

• Der er sendt et bilag ud. Jeg har rodet i procen?al, og der skal lige re?es Il ’procentpoint’ et par 

steder. Jeg overvejer også at udfolde lidt mere der hvor jeg skriver om parIliste. Beretningen 

fortjener også at beskrive det demokraIske element i det, så det ikke bare var mere prakIsk, men 

også at det var mere demokraIsk. 

Debat 

• Jeg er fuld af ros af alt det der er blevet lavet – også ud over valgkamp. Det er virkeligt flot, og det 

fortjener at blive sagt. Vi skal lige have opdateret hvor mange flyers vi har delt ud. Der skal også lige 

re?es i nogle enkelte formuleringer. Der kan også stå noget om lokaler og hvor vi holder møder. Der 

kan også være en diskussion af, hvordan vi prioriterer mødelokaler og den slags. 

• Jeg er enig. Det er fantasIsk flot at vi har ha[ så mange akIviteter – også ud over valgkamp. Det 

vidner om at medlemmer rundt omkring gerne vil deltage. Det har været en fornøjelse at være en 

del af. Vi håber at der er mulighed for mere fysisk fremmøde i fremIden. 

• Der er udarbejdet en masse dokumenter og en masse interne arbejdspapirer. Skal der nævnes at 

der har været ekstra assistance under valgkampen i[. studentermedhjælper? 

• Man må gerne sende eventuelle korrekturre?elser Il Tom A. 

• Det er værd at påpege TorsdagsTanke, og det kunne være spændende, at se hvordan man kunne 

videreudvikle. Der er mange som synes det har været fedt, og der har været meget interesse. 

• Man kan skrive ”blandt andet” omkring de interne papirer. 

• Lokale SF’ere i Frederikssund har sagt at det er nemmere at deltage i online møder med et særligt 

fokus og oplæg. Det har virkelig været en succes, og onlinemøder kan noget særligt – især i[. 

oplæg. Det bør vi arbejde videre med. 

• Jeg er enig i al rosen. Vi har en utrolig akIv bestyrelse og formandskab. Vi skal desuden huske at vi 

når længere ud geografisk med onlinemøder og online-oplæg. Vi får flere med. 

• Man må gerne komme med forslag Il en akIvitetsplan i vores februar-møde. Vi har også nogle 

hængeparIer fra før corona, som vi skal huske. Der var blandt andet noget om tabuområder som 

angst og anoreksi, og der skal man kunne holde nogle trygge møder, hvor det f.eks. giver mening at 

være fysisk. Jeg vil også betone at man bør fortsæ?e med ’Torsdagstanken’-begrebet, men man skal 

tænke det i klynger. Det gør det le?ere at organisere, og det er nemmere at kommunikere ud Il 

folk, når det foregår i temaer. 

• Under valgkamps-delen er jeg først og fremmest enig i analysen og at det gik glidningsfrit. Særligt 

kampvalget om at være spidskandidat og poliIsk leder. Det var virkeligt flot gjort både af 
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kandidaterne og dem der organiserede det. Man kan nævne i beretningen hvad typer mennesker 

kandidaterne var. Der kan være en interesse i hvor repræsentaIve kandidaterne var.  

•

Beslutning 

Bestyrelsens beretning er godkendt med de nævnte re>elser. Korrekturre>elser sendes <l Tom A. 

9. SFRH budget 2022 (20.00-20.30) 

Se bilag. 

Vagn indleder 

Regnskab 

• Nu får vi så mange ekstra penge at vi skal gøre endnu mere for at få dem brugt. Der er plads Il en 

masse idéer. Jeg har lavet et papir med budge]orslag som er blevet sendt rundt.  

• Den væsentligste afvigelse handler om regionalvalget, hvor vi ikke fik brugt alle de penge, som vi 

har afsat, selvom vi anstrengte os. Det skyldes både, at nogle kandidater længere nede på listen 

ikke har brugt deres penge, og så var der både afsat penge Il studentermedhjælper og penge Il 

valgforberedelsen.  

• Så er der akIviteter eksternt, som dækker bl.a. annonceringer på Facebook.  

• Alt i alt har vi brugt 100.000 mindre end vi havde regnet med, og der foreslår jeg at vi lægger dem i 

valgkampskassen Il næste gang. 

Budget: 

• Vi har fået en masse penge pga. af det gode valg, som skal bruges på poliIsk arbejde i løbet af året. 

Jeg agter at fortsæ?e med, at de skal bruges i løbet af kalenderåret, for vi skal ikke bryde reglerne.  

• KonIngenter fra parIforeninger og parIska?en kan godt gemmes, og de kommer i puljen Il den 

kommende valgkamp. 

• Så er der vores udgi[er. Nogle af dem er helt sædvanlige. Der lægges op Il at vi øger lønnet 

medhjælp. Det gælder både studentermedhjælpersIlling, men også at man kan købe hjælp udefra 

Il udspil for at sikre større synlighed. Det har vi prøvet før med at skaffe nogle tak, og det virker 

godt. 

• Lokaleudgi[er og udgi[er Il bestyrelse og formand og lign. Regner jeg ikke med store ændringer. 

• Så har vi penge, som vi før har brugt på Verdensmål-møder, som vi også skal bruge på noget 

meningsfyldt fremover. 

• Så er der eksterne akIviteter, re?et mod folk uden for SF. Vi skal jo også føre valgkamp mellem 

valgene. Erfaringen siger at det er svært at få brugt de penge, så kom endelig med gode idéer. Og 

det giver også mening at lave målre?ede boosts på Facebook.  

• Vi har lavet en pulje som parIforeninger kan søge Il udadvendte akIviteter, hvor vi vil dække 

halvdelen. 
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• Vi har også snakket om, at man kan lave nogle lokale møder, og der kan også være nogle penge Il at 

man kan understø?e det.  

Debat 

• Det er en fornu[ig prioritering at få lave nogle undersøgelser og at vi understø?er 

parIforeningerne. Det giver også god mening at vi sikrer at der går penge direkte Il at spare op Il 

valgene. Vi står Il at have mange penge Il næste valg og det er godt. Og så skal vi jo bare have 

brændt en masse penge af på akIviteter. 

• Jeg er også enig i prioriteringerne. Det er godt med en pulje Il parIforeningerne. Man kan overveje 

om posten Il lokaleudgi[er er for lille.  Det er godt, at vi har lokaler hos SFU, men vi kan også sæ?e 

penge af Il at kunne holde møder andre steder, hvor pengene går Il et godt formål, når nu vi har 

råd Il det. Den post må gerne være højere. Man kan også overveje rejserefusion. Det kan lokke folk 

Il, og gøre det nemmere at deltage. Hvad med posten på 37.000? 

• Vagn svarer: Vi har fakIsk penge Il også at have lokaler andre steder ud over hos SFU. Vi gav nogle 

penge Il at hjælpe SFU med at få fikset nogle Ing på lokalerne. 

I[. rejserefusion så har vi ha[ det for enkelte bestyrelsesmedlemmer. Vi har en generel regel om at 

vi giver rejserefusion over 100 kr. og det er ret sjældent at det bliver brugt. Hvis grænsen bliver 

lavere, så bliver der alt for mere administraIon. Man må gerne sige Il hvis man har brug for noget 

rejserefusion, så snakker vi om det. 

• Kan du sæ?e nogle ord på parIforeningspuljen? Hvad kan man søge Il? 

• Vagn svarer: Det dækker udadvendte akIviteter med poliIsk indhold, hvor man prøver at nå ud 

med et budskab. Så vil vi gerne betale en del af det. Man kan overveje at inddrage regionsrødderne, 

men det er ikke et krav. Jeg tænker at vi i formandskab kan skrive noget mere om hvordan puljen 

skal fungere. 

• Der står ”forretningsudvalg” og det har vi jo ikke længere. Derudover kan det give mening med en 

arbejdsgruppe der kan sende mails ud Il parIforeninger omkring puljen, og som kan tage imod 

ansøgninger. Det bliver også meget svært at få brugt 75.000 det næste år, når vi ikke har 

verdensmål-arrangementerne. Bestyrelsesudgi[erne er desuden sat for lavt, hvis vi skal rejse Il 

Oslo.  

• Skal budge?et vedtaget på årsmødet eller bare orienteres? 

• Ja det skal vedtages på årsmødet. 

• Hvis ikke turen Il Oslo bliver Il noget, kan vi prøve at tænke i alternaIver. 

Beslutning 

Kommentarerne bliver taget med videre. Der orienteres om udkast <l budget på næste møde. 

9. Evt. (20.30-20.45)  

• 5/2 acolder vi et psykiatriseminar for byrødder, der arbejder med det, for at mødes, deba?ere og 

koordinere med Peter som ny formand for regionens social- og psykiatriudvalg  

• Det blev et meget formalisIsk møde fordi Tom og Peter sidder med en del poliIsk arbejde. Der 

kommer mere Il de kommende møder, som vi håber bliver fysiske. 
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• Der er jo en risiko for at man skal isoleres – også i de kommende møder. Vi skal overveje om man 

både skal kunne være med fysisk og online.  

• VigIg: Gode idéer og input med budge]orslag må meget gerne sendes Il regionsrødderne inden 

næste møde.  


