
N
yh

ed
sb

rev fo
r ti

llid
svalgte i R

egio
n

 Sjæ
llan

d
 

CORONA FORTSAT... 

Alle er stadig påvirkede af situationen, nu hvor 

Covid-19 har gjort sit indtog i Danmark.  

Regionerne har i den seneste tid stået over for 

en ekstraordinær situation som følge af udvik-

lingen af smitten med coronavirus og følgerne 

af COVID-19. Situationen vil uden tvivl forsat 

være en udfordring, men den har i særdeles-

hed vist, at det danske sundhedsvæsen for-

mår at omstille sig i en krisesituation. 

Regeringen og Danske Regioner er enige om, 

at det er vigtigt at understøtte en omstilling af 

sundhedsvæsenet, der tilsiger et større fokus 

på forebyggelse, tidligere indsatser og be-

handling uden for sygehusene. 

FOA afdelingerne i Region Sjælland følger nøje 

retningslinjerne, som er udstedt fra forbun-

det. Det betyder, at fysiske møder afholdes i 

et begrænset omfang, og med afspritning og 

afstand. Medlemmerne kan komme i afdelin-

gerne, når der på forhånd har været aftalt tid. 

Det bliver spændende at se, om vi efter som-

merferien, kan åbne lidt mere op, eller om vi 

mere og mere skal vende os til virtuelle møder 

og kontakt med 1 meters afstand. 

AFTALE OM REGIONERNES ØKONOMI FOR 

2021 

Sidst i maj udkom økonomiaftalen mellem Re-

geringen og Danske Regioner. Her i er der af-

sat 1,3 milliarder til et udgiftsløft i sundheds-

væsenet i 2021. 

Penge til medicintilskud, behandling af flere 

ældre og dækning af udgifter til Corona er 

overskrifterne i årets økonomiaftale.  

Regionsrådsformand Heino Knudsen ser posi-

tivt på, at de er enige om retningen for det 

danske sundhedsvæsen med regionerne i en 

central rolle, så de kan fortsætte den borger-

rettede udvikling, de har sat i gang i Region 

Sjælland.  

Det er også aftalt ,at krisen ikke skal ligge regio-
nernes økonomi til last. Målet er, at der inden 
årets udgang, skal gøres rent bord på det efter-
slæb, Corona har medført. Det er selvfølgelig en 
forudsætning, at personalet kan følge med, og 
der skal være tid til afholdelse af ferie. 

Region Sjælland har fortsat et stort fokus på Det 
Nære Sundhedsvæsen, og med på sigt at tilbyde 
et sundhedsvæsen tættere på borgeren.  

Et projekt som bliver interessant at følge, og 
som vil have betydning for FOAs medlemmer 
både regionalt og kommunalt. 

 

 
 
 

 

 



MØDEKALENDER—2020 
(Mødedatoerne nedenfor er 

de mødedatoer, som vi kender i dag 
—og de er med forbehold og afhængige af udvik-
lingen af Covid 19—og udmeldingerne fra sund-
hedsmyndighederne).  

 

Årsmøde 

18.11.20 (1-dagsmøde). AFLYST 

Erstattes af 2-dagsmøde i foråret 2021. 

Sektor-fagudvalget og FTR 

24.09.20 kl. 9.00-14.00 i FOA Køge 

10.12.20 kl. 12.00-15.30 i FOA Køge 

 

MED-koordinerende møder for tillidsvalgte 
23.06.20 kl. 9.00-12.30 AFLYST 

29.09.20 kl. 9.00-12.30 i FOA Sydsjælland 

05.11.20 kl. 9.00-12.30 i FOA Roskilde 

 

MED-forberedende møde for FOA’s  
repræsentanter og suppleant i MED-
Hovedudvalget 
Afholdes i Regionshuset i Sorø i forlængelse af 
kontaktudvalgsmøder (kl. 12.30-ca. 14.00), så-
fremt der afholdes fysiske møder. Ellers kommu-
nikerer vi via mail/telefon: 

17.08.2020    

02.10.2020 

11.12.2020 

 

KORT NYT 

Arbejdsmiljørepræsentanters deltagelse i MED-
koordinerende møder 
Ikke alle steder får AMR lov til at deltage i de MED-
koordinerende møder for tillidsvalgte, som FOAs 
FTR indkalder til 4 gange årligt. Derfor er det vig-
tigt at sikre dialogen på anden vis—f.eks. ved at 
FTR på de enkelte matrikler arrangerer dialogmø-
der med AMR. Det understøtter både samspillet i 
MED og i trio-samarbejdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommer i Regionssekretariatet 
Til jeres orientering er her en oversigt over, hvor-
dan regionssekretariatet er bemandet i sommerfe-
rieperioden. 

Da der ikke er dækning i regionssekretariatet i uge 
31, skal du kontakte din egen FOA-afdeling, hvis 
du har brug for hjælp.  

 

Rigtig god sommer! 

FOA REGION SJÆLLAND . Regionssekretariatet 

Nørregade 52 . 4600 Køge .  60 11 51 00 . mnah@foa.dk . www.foa.dk/afdelinger/foa-region-sjaelland 

Uge  Bemanding 

28 Pia Paaske 

29 Pia Paaske og Ann Søgaard 

30 Pia Paaske og Ann Søgaard 

31 Kontakt til lokalafdeling 

32 Michelle Henriksen 


