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i danske Fysioterapeuter, region sjælland

elkommen til professionen! sådan indleder jeg gerne, 
når jeg er på besøg hos de nye studerende for at intro-
ducere danske Fysioterapeuter. Velkommen til pro-
fessionen og velkommen til et helt særligt fællesskab.

Her vil jeg sige, velkommen til at læse regionsbestyrelsens 
beretning for perioden 2013-2014. jeg håber, den vil inspirere 
dig til at deltage i generalforsamlingen 16. april 2015 og også 
her opleve at være en del af et særligt fællesskab.

den skriftlige beretning skal gerne på en læsevenlig måde 
afspejle regionens aktiviteter, så du og dine kolleger får en god 
fornemmelse af, hvad vi har beskæftiget os med. Men den er 
naturligvis ikke udtømmende for alle vores aktiviteter, så du er 
på generalforsamlingen meget velkommen til at spørge ind til 
de områder, der ikke er beskrevet i beretningen.

Vores håb er, at beretningen vil danne afsæt for diskussioner 
og engagement på generalforsamlingen, så vi får en engageret 
og involverende dialog med medlemmerne i region sjælland, 
og så medlemmerne får medindflydelse på de politiske priori-
teringer.

danske Fysioterapeuter er en forening i rivende udvikling. 
Både hvad angår medlemstal, og hvad angår opgaver. i 2020 
vil vi være 19.000 medlemmer under forudsætning af, at vi 
holder den høje organisationsprocent. også i region sjælland 
er medlemstallet stigende, fra 1.383 medlemmer i 2012 til 1.539 
medlemmer i 2014.

det stiller krav til os alle om at arbejde for at skabe jobs til 
de kommende kolleger. derfor er det vigtigt, at danske Fysio-
terapeuter er synlige i mediebilledet, på de sociale medier, ude 
på arbejdspladserne, overfor politikere og embedsmænd- ja alle 
de steder, hvor det giver mening at vise, hvad fysioterapi er, og 
hvad fysioterapeuter kan. For vi har noget værdifuldt at byde 

ind med, når der snakkes om patienten som partner, om det 
sammenhængende patientforløb, når der tænkes på, om det 
er de rette kompetencer, der er til stede i situationen, og om 
indsatsen kan organiseres anderledes og mere effektivt. Vi har 
nemlig en ressourceorienteret tilgang til borgeren og kan se, 
hvor mulighederne er, og hvad borgeren selv kan bidrage med.

der er mange områder, hvor der aktuelt er politisk fokus, 
som åbner muligheder for os som faggruppe til at bidrage og 
tage en rolle, eksempelvis psykiatrien, folkeskolereformen og 
den nye beskæftigelsesreform. Vi har så mange muligheder for 
at udvide vores virkefelt. dem skal vi forstå at udnytte.

resultaterne kommer ikke af sig selv. de kræver ofte et 
langt og vedholdende pres, både fra os i regionsbestyrelsen 
sammen med de øvrige organisationer og sammen med jer – 
vores medlemmer.

regionsbestyrelsen kan ikke gøre det alene. i skal være med!
derfor er det vigtigt for os i regionsbestyrelsen, at i involve-

rer jer, at vi er i dialog med jer, bakker jer op i jeres aktiviteter, 
og at i giver os input og feedback. derfor vil vi fortsætte med 
at invitere til netværk, inddrage vores tillidsvalgte og ledere og 
alle jer menige, som er ude midt i det hele.

Vi skal fortsætte det gode arbejde med at invitere medlem-
mer til at arrangere faglige temaaftener, som i synes, der er 
behov for, og vi skal til at arrangere den regionale minifagfesti-
val 2016.

Men foreløbig ses vi til en forhåbentlig livlig generalforsam-
ling 2015. 

Lise Hansen, regionsformand.

Kære
MedleM

V
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er sker for øjeblikket en styrkelse af neurologien, både 
i den nordlige del af regionen og i forbindelse med det 
nye senhjerneskade-ambulatorium og sengeafsnit 

på næstved sygehus. Begge steder med ansættelse af flere 
fysioterapeuter. et andet meget afgørende område for fysiote-
rapeuter er rygområdet.

- at der nu er ansat en fysioterapeut på smerteklinikken 
på næstved sygehus er et eksempel på, hvordan brugen af de 
fysioterapeutiske kompetencer kommer mere i spil  i region 
sjælland, siger regionsformand lise Hansen.

Forløbsprogrammet for rygpatienter står overfor at skulle 
revideres. der satses på at kompetenceudvikle fysioterapeu-
terne, så de er rustede til at møde patienten som den første 
sundhedsprofessionelle – og ofte den eneste – i behandlingsfor-
løbet i sygehuset.

- så det kører rigtig godt på rygområdet i region sjælland, 
konkluderer regionsformanden.

Brug For Fysioterapeuter i 
lægepraKsis
der er flere steder i landet rigtig gode erfaringer med at bruge 
fysioterapeuter i lægepraksis. som hjælpepersonale hos de 
praktiserende læger og til eksempelvis at tilse patienter med 
rygproblemer eller smerter og skader i muskler og led, siger 
regionsformand lise Hansen.
lise Hansen tog i slutningen af oktober 2014 et møde med 

region sjælland for at tale om mulige nye job for fysiotera-
peuter. selv om region sjælland er den af regionerne, der har 
lavest arbejdsløshed, er det vigtigt at udvide fysioterapeuter-
nes arbejdsfelt – og også opmuntre medlemmerne til at søge 
nye græsgange. 
- Vi har dialog med medlemmerne for også at sætte fokus på 
børneområdet, både specialskoleområdet og normalbørns-
området. For hvordan får vi fysioterapeuterne til at søge nye 
og anderledes stillinger? og kan vi som fagforening bidrage til 
dette? det vil jeg gerne blive klogere på, siger lise Hansen.

Flere Fysioterapeuter  
pÅ sygeHusene

Heidi Løjmand Almsborg Kristensen er 
ansat på smerteklinikken på Næstved 
Sygehus og er et eksempel på, hvordan 
fysioterapeuternes kompetencer kommer 
mere bredt i spil. 

D

Region Sjælland har købt to autocampere til en folkeundersøgelse i 
2015. Lægemanglen bekymrer sundhedsminister Nick Hækkerup (tv. for 
bordet). Foto: Jan Knudsen
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ledigHed 
note:
indeholder kun ledige i 
dsa
opgjort som fuldtidsle-
dighedsprocent

* Tal for seneste 2-3 
måneder er ikke afslut-
tede, hvorfor procenten 
undervurderer faktiske 
niveau. Tal for november 
og december 2014 er 
foreløbige, og vil stige, 
når endelige opgørelse 
foreligger

Kilde: DSA
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Vigtig rolle oVer For MotorisK usiKre Børn

Fysioterapeuter fra roskilde Kommunes inklusionscenter 
uddanner lærere og pædagoger i særlige fysiske aktiviteter, 
som skal styrke motorisk usikre børn.

det begyndte som et pilotprojekt i 2013, hvor byrådet i ros-
kilde Kommune afsatte en halv million kroner for at finde ud af, 
hvor mange børnehaveklassebørn der var motorisk udfordrede 
ved skolestart. tre skoler deltog i projektet, i alt 199 børn blev 
screenet, og heraf viste 38 sig at have behov for motorisk træ-
ning. 

efter 10 uger med fysisk aktivitet fire gange om ugen à 
30-40 minutter havde hele 33 børn forbedret deres motorik.

Formålet var at gøre børnene bedre i stand til at deltage i 
fællesskaber som lege, dagligdags aktiviteter og fritidsakti-
viteter. skolernes medarbejdere meldte tilbage, at børnene 
undervejs i forløbet havde fået mere mod på de fysiske øvelser, 
og ikke mindst at de syntes øvelserne var sjove.

ordningen blev permanent fra skoleåret 2014-2015, og alle 
kommunens skoler er nu med i ordningen. Byrådet har afsat 
to millioner kroner til indsatsen, som er blevet styrket med en 
ekstra fysioterapeut.
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verenskomstforhandlingerne 2015 er snart slut. regi-
onsformanden besøgte i løbet af 2014 en del arbejds-
pladser for at få input til forårets ”slag”. der kom 

mange konstruktive forslag og kommenterer, som lise Hansen 
og forhandlingskonsulent Henrik sloth noterede sig og nu vil 
bringe i spil.

Blandt andet var der stort engagement og flot fremmøde 
på Køge sygehus, selv om sparringen fandt sted ret tidligt 
på dagen. andre steder på touren var næstved Kommune og 
næstved sygehus. 

regionsForMand  
pÅ oK-tour

O

Overenskomstforhandlingerne 2015 er snart slut. Regionsformanden besøgte i løbet af 2014 en del arbejdspladser for at få input til forårets ”slag”. 
Blandt andet var der stort engagement og flot fremmøde på Køge Sygehus, selv om sparringen fandt sted ret tidligt på dagen. Andre steder på 
touren var Næstved Kommune og Næstved Sygehus. 
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ocial- og sundhedsudvalget i Køge besluttede foråret 
2014, at genoptræningen efter indlæggelse skulle 
reduceres resten af året i håb om at afværge en bud-

getoverskridelse på 1,3 millioner kroner. det fik regionsformand 
lise Hansen til at reagere i en artikel i dagbladet Køge:

- For det første får besparelsen direkte konsekvenser for 
især svage borgeres sundhed. For det andet er der stor risiko 
for, at man ikke ender med at spare penge, men tværtimod får 
meget større udgifter på eksempelvis hjemmepleje, lød advars-
len.

den kraftige kritik fra fysioterapeuterne og Hjernesagen 
virkede. nedskæringen i timer til patienter med en  genoptræ-
ningsplan blev aflyst i 11.time, skrev dagbladet Køge efterføl-
gende.

Fysioterapeuter aFVærger 
BælteFiKseringer 
“det er vigtigt, at fysioterapi tænkes ind i det nye psykiatri-
sygehus i slagelse. på Ballerup psykiatri Center er man gået fra 
50 til 3 bæltefikseringer om måneden, blandt andet fordi der er 
mere fokus på brug af flere fysioterapeuter.”

sådan skrev regionsbestyrelsesmedlem Malene parbst jes-
persen i et læserbrev i sjællandske 4.september 2014.

ældreMilliarden Brugt rigtigt

ældremilliarden er fordelt, og i region sjælland er vi utroligt 
glade for, at langt de fleste kommuner har valgt at bruge en 
del af pengene på rehabilitering. det viser, at kommunerne har 
forstået vigtigheden af at hjælpe de ældre til selv at kunne så 
meget som muligt.

For ældre, ja for mennesker generelt, er frihed og uafhængig-
hed helt afgørende for livskvaliteten. langt de fleste af os 
ønsker jo at kunne klare vores egen husholdning og ikke mindst 
at klare vores personlige hygiejne selv. det øger livskvaliteten 
selv at kunne tage et bad og gå på toilettet, skriver lise Han-
sen i et debatindlæg i sjællandske og i dagbladet 18. februar 
2014.

uligHed For psyKiatrien
”Borgere med en psykiatrisk diagnose har i dag ikke samme 
rettigheder til at få genoptræning som andre borgere. Kvalite-
ten i udredning og behandling er i dag helt afhængig af, hvor 
i landet man bor. og det psykiatriske område har hidtil været 
underprioriteret i forhold til kvalitetsudvikling og forskning. det 
resulterer desværre i, at borgere med svære psykiske lidelser i 
gennemsnit dør 15-20 år tidligere end resten af befolkningen. 
det er selvfølgelig helt uacceptabelt.”, skriver formand lise 
Hansen i et debatindlæg bragt i sjællandske og i dagbladet 12. 
juni 2014.. 

Medieklip:
adVarsel Mod 
nedsKæringer VirKede

S

regionsbestyrelsen holdt 2.-3. juni 2014 et seminar med 
fokus på politikerkontakt og skrivning af debatindlæg. 
alle bestyrelsesmedlemmer skrev et debatindlæg med 
udgangspunkt i psykiatrien, som efterfølgende blev 
sendt til pressen. samtidig blev de udstyret med tips og 
tricks til møder med lokalpolitikere. Hvem skal man tale 
med? Hvordan inviterer man – og hvordan forbereder 
man sig til et møde?
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søgte ind på fysioterapeutuddannelsen i næstved i 2014. hvis man tæller 2. og 3. prioritet 
med er tallet helt oppe på 961 og topper dermed popularitetsskalaen på de fem uddannelser 
til professionbachelor på stedet.
i det hele taget var søgningen til næstved bemærkelsesværdig med en stigning i antal 
ansøgninger på hele 36 procent.

Tania og Sabrina fik i 2014 overrakt Danske Fysioterapeuters  Bachelor-
pris for vinderartiklen ”Inddragelse af seksualitet i den fysioterapeutiske 
anamnese – fra tavshed til tale”. Formand Lise Hansen roser dem for at 
behandle et tabubelagt emne.

Formand Lise og Gurli fra sekretariatet var til arbejdsmarkedsintroduk-
tion på Campus Roskilde. “Der var god dialog om Danske Fysioterapeuter 
og det kommende arbejdsmarked – med stor optimisme og gåpåmod”, 
opdaterer Lise Hansen på Facebook december 2014

144

MedleMMer aF 
dansKe 
Fysioterapeuter
note:
opgjort pr. 1. januar
studerende er regionsfordelt ud fra, 
hvor de studerer
tal for regioner er undervurderet i 
2015 som følge af et stort antal ikke-
fordelte medlemmer.

Medlemmerne af regionsbestyrelsen er glade for, at der er så stor interesse for at læse til fysio-
terapeut. Samtidig er de bekymret for, om det øgede optag vil føre til større arbejdsløshed, for 
det er ikke nemt at forudsige det fremtidige behov for fysioterapeuter.

Kilde: Danske Fysioterapeuter
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Mange steder på Sjælland invite-
rede fysioterapeuter borgere og 
politikere indenfor på Fysioterapi-
ens dag for blandt andet at vise, 
hvad den vederlagsfri fysioterapi, 
som kommunen betaler for, kon-
kret betyder for patienterne. 
I Korsør inviterede Fyshuset fem 
byrådsmedlemmer fra Slagelse 
Kommune indenfor. Besøget bød 
på boldspil og en god snak om, 
hvad træning betyder for borgerne 
Fyshuset hjælper borgere med 
handicap og sygdomme som 
sclerose og Parkinsons sygdom.
Billedet er fra Klinik for Fysioterapi 
i Skomagergade i Roskilde, hvor 
man bl.a. behandler patienter 
med sclerose og muskelsvind. 
Foto: Henrik Frydkjær.

Fysioterapiens dag

din Bopæl aFgør Ventetiden  
pÅ genoptræning

vis man kommer alvorligt til skade, er ventetiden på genoptræning afgø-
rende for, hvordan man klarer dig.

alligevel er der stor forskel på, hvor lang ventetiden er, alt efter hvilken 
kommune man bor i.

det viser en undersøgelse, som gallup har gennemført for danske Fysioterapeuter, 
ældresagen og danske Handicaporganisationer. Forskningen viser, at bare en uge 
uden bevægelse betyder, at man mister op mod 20 procent af sin muskelkraft.  så 
selvom der er sundhedsfaglig enighed om, at en ventetid på højest en uge er det bed-
ste for patienterne, lever kun 7 ud af 17 kommuner i region sjælland op til det.

- det er skuffende, at der er så mange kommuner, der ikke har fået styr på vente-
tiden. når næsten halvdelen kan finde ud af det her, så burde det altså ikke være en 
umulig opgave for resten, siger lise Hansen.

dansk forskning viser, at man kan begynde genoptræningen to dage efter større 
operationer. det er særligt vigtigt for ældre patienter, fordi de har svært ved at gen-
opbygge musklerne.

- Måske sparer de penge nu, men regningen kommer hurtigt både i form af flere 
timer til hjemmeplejen og dårligere livskvalitet for borgerne, siger lise Hansen.

på landsplan har 85 af landets 98 kommuner deltaget i undersøgelsen. to ud af tre 
har en ventetid på genoptræning på over en uge. 

KoMMunalValg 2013 

orud for regional- og kommu-
nalvalget 19. november 2013 
besluttede regionsbestyrelsen 

at have særlig opmærksomhed på fem 
af kommunerne i region sjælland. det 
lykkedes at få kontakt med borgme-
sterkandidater i guldborgsund, slagelse, 
Fakse og greve samt indlede dialog med 
en enkelt regionspolitiker. derudover del-
tog bestyrelsesmedlemmer i valgmøder 
og opsøgte politikere, når de mødte dem 
andre steder. 

alt i alt vurderer regionsbestyrelsen,  
at det var nyttigt at være synlige og 
aktive op til regions - og kommunalval-
get. under valgkampen var regionens 
facebookside et godt sted at synliggøre 
aktiviteter, og der var god respons fra 
medlemmerne. 

F
H
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anske Fysioterapeuter var sammen med massevis 
af andre organisationer på Bornholm for at deltage i 
årets Folkemøde, juni 2014. 

ulighed i sundhed var et emne, som optog især regions-
formand lise Hansen. Hun lagde op til denne diskussion med 
spørgsmålet: er der en læge til stede? Hvortil lise Hansen 
spurgte: Men behøver det at være en læge? 

diskussionen udsprang af det faktum, at borgere i yderom-
råderne har ringere adgang til læger, fordi der ganske enkelt er 
færre læger i de områder.

Borgere har her flere kroniske sygdomme end i andre dele 
af landet, og på nogle områder kan fysioterapeuter givetvis 

være behjælpelige i konsultationen og i forhold til forebyggelse, 
mener lise Hansen.

sundhedsrelaterede emner var naturligvis ikke de eneste, 
der optog regionsbestyrelsens interesse på Folkemødet: emner 
som dagpengesystemet, politikeres magt og brug af sociale 
medier, og politikere kontra embedsværk i kommunerne, var på 
tavlen.

Folkemødet er også anledning til at skaffe sig kontakter. 
lise Hansen fik en snak med jens stenbæk, regionsrådsfor-
mand (V) om lægemangel i yderområderne og mulighed for at 
andre faggruppers kompetencer kan komme til gavn.  

astid Krag pÅ Besøg

et var en spændt astrid Krag (s), der gæstede 
sundhed og træning i Korsør december 2014. som 
ældreordfører var hun særligt interesseret i, hvad 

fysioterapeuter og ergoterapeuter kan gøre for at hjælpe ældre 
borgere med fortsat at kunne så meget som muligt selv.

- det har enorm betydning for livskvaliteten, hvis man for 
eksempel bliver dårligt gående. derfor er det dejligt at høre, 
hvor meget der egentlig kan lade sig gøre, når folk får den rig-
tige hjælp, sagde hun.

regionsformand for danske Fysioterapeuter, lise Hansen 
havde inviteret:

- tilbuddet i slagelse Kommune er rigtig godt, så vi er glade 
for at få lov til at vise det frem. det er dejligt, når politikerne 
prioriterer at komme ud at se, hvad det, vi arbejder med til hver-
dag, betyder for de borgere, der har brug for hjælp, sagde hun.

For astrid Krag er det afgørende, at borgerne får den hjælp, 
de har brug for. 

- de borgere, der har brug for hjemmehjælp, skal selvfølgelig 
have det. Men hvis man gennem træning kan komme til selv at 
kunne gå i bad i stedet for at skulle have hjælp til det, så er det 
da klart at foretrække, sagde astrid Krag.

ud over ældre havde besøget særligt fokus på, hvad sund-
hed og træning gør for blandt andre hjerneskadede. slagelse 
Kommune har givet mulighed for, at fysioterapeuter og ergote-
rapeuter i kommunen har kunnet specialisere sig i neurorehabi-
litering.  

D

HøringssVar oM sundHedsaFtale  
danske Fysioterapeuter, region sjælland, sendte i septem-
ber 2014 et høringssvar til udkast til sundhedsaftalen 2015-
2018 i region sjælland. regionsbestyrelsen havde det fint 
med region sjællands overordnede visioner på sundheds-
området – som blandt andet handler om flere sunde leveår 
til borgerne og mere sundhed for de samme penge.

til gengæld gjorde bestyrelsen i sit høringssvar opmærk-
som på, at de praktiserende fysioterapeuter kun i begræn-

set omfang er omtalt i sundhedsaftalen, hvilket undrede, da 
de er en del af praksissektoren og en vigtig samarbejdspart-
ner på trænings-, genoptrænings- og rehabiliteringsområ-
det. regionsbestyrelsen savnede også, at man indtænkte 
den rehabiliterende indsats i forbindelse med kræftbehand-
ling.

Kommunalreformen trådte i kraft januar 2007, og fra da af 
har der kun været en sundhedsaftale for hver region.  

D

regionsForManden pÅ FolKeMødet

145653 Beretning 2015_Master.indd   10 19/03/15   09.52



Danske Fysioterapeuters beretning 2013/2014 | region sjællanD  faglig Udvikling | 11

verskriften for regionens mini-
fagfestival oktober 2013 var ”Fra 
forskning til klinisk praksis”. og det 

valgte hele 175 veloplagte fysioterapeuter fra 
region sjælland at deltage i.

dagen bød blandt andet på oplæg om fysio-
terapi til patienter med smerte og om træning 
i fysioterapeutisk praksis. desuden var der en 
poster-udstilling, stande og materiale fra for-
skellige uddannelsessteder samt workshops 
om teknologi og innovation. dagen sluttede af 
med et oplæg om, hvordan vi kan fremelske en 
kultur, der skaber innovation og fremdrift. 

regionsformand lise Hansen sagde føl-
gende om arrangementet: 

- det er lidt svært at få armene ned igen, 
for det var en god oplevelse og en stor fornø-
jelse for mig at se så mange medlemmer, der 
nød det faglige indhold, og som gav udtryk 
for, at sådan en dag er en rigtig idé. jeg synes 
også, at et deltagerantal på 175 medlemmer 
taler for sig selv.

næste minifagfestival bliver i efteråret 
2016. 

O

VellyKKet MiniFagFestiVal 

innoVationspris 2013  
til Casper jensen 
det kan give store 
gevinster at bruge 
ny teknologi i sund-
hedsvæsnet. en af 
de kreative udviklere 
er fysioterapeut 
Casper jannick juul 
jensen, der er ansat på sundhedsinnovation sjælland og 
næstved sygehus. indsatsen gjorde ham i 2013 til vinder af 
danske Fysioterapeuters innovations- og iværksætterpris. 
prisen blev givet for sammensmeltning af ny teknologi og 
klassisk behandling, i det konkrete tilfælde for patienter 
med lungesygdommen Kol.

Året efter i 2013 blev Marlene jul Houmann indstillet til 
innovationsprisen af region sjælland. Hun vandt ikke, men 
fik den lokale hæder for at have tilpasset metoden Basic 
Body awareness therapy til arbejdet med demente.

disCiplinen at Føre journaler 

på et møde i maj 
2014 lærte 80 fysio-
terapeuter mere om 
den vanskelige, men 
nødvendige disciplin 
at journalisere. del-
tagerne kom fra både 
sygehuse, kommuner og praksissektor i region sjælland.

Først fortalte danske Fysioterapeuters faglige konsulent 
gurli petersen om en bekendtgørelse om journalførings-
pligt, som sundhedsstyrelsen offentliggjorde januar 2013. 
siden holdt tre fysioterapeuter fra roskilde og Køge syge-
hus oplæg om iCF som begrebsramme i ergo- og fysiotera-
peutiske journalnotater. 

de 80 fysioterapeuter var både spørge- og debatlystne. 
der findes ikke en endelig facitliste over journalføring – 
det er op til den enkelte fagpersons vurdering. et står dog 
fast: journalen er patienters og fysioterapeuters fælles 
reference, hvis der skulle opstå tvivl om behandlingen eller 
selve journalføringen.
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•	 Netværksarrangement for ledere i samarbejde med 
ergoterapeutforeningen, om arbejdstidsregler i forhold til 
fleksibel opgaveløsning, oplæg ved de to organisationers 
forhandlingsafdelinger samt håndtering af forskellige 
paradokser i ledelse, oplægsholder annette adelhardt, coach 
(08.11.13)

•	Minifagfestival - fra forskning til klinisk praksis, 
heldagsarrangement med mange spændende oplæg og 
debatter (26/10 2013)

•	STarT Back Tool, redskab til at klassificere og målrette 
behandling til patienter med uspecifikke rygsmerter. oplæg 
ved lars Morsø (26.11.13).

•	 Temamøder for visitatorer i samarbejde med 
ergoterapeutforeningen og dansk sygeplejeråd, om rollen 
som visitator i relation til samarbejde med egen faggruppe 
og håndtering af kollegaers forventninger, oplæg ved gitten 
Hammerberg (11.03 14 og 18.03.14).

•	Journalføring- dokumentation af fysioterapi, om 
journalføringspligt og om brugen af iCFs som begrebsramme 
i journalnotater, oplæg ved faglig konsulent i danske 
Fysioterapeuter, gurli petersen og fysioterapeut, roskilde 
sygehus, Mari Bell (06.05.14).

•	Temadage for kliniske Undervisere i Fysioterapi fra UCSJ, 
medfinansiering af kursus i personlig gennemslagskraft/
assertiv kommunikation, oplæg ved konsulent Karen Fischer 
nielsen (25.08.14)

•	Netværksarrangement for ledere i samarbejde med 
ergoterapeutforeningen, om lederservicering, oplæg 
af de to organisationers lederkonsulenter og om 
forløbsprogrammernes vej, fra de er politisk vedtaget, til de 
når ud til borgerne, oplæg af og debat med en kommunal og 
en regional politiker (05.09.14).

•	Medlemsarrangement, dialogmøde med regionsbestyrelsen 
om i fællesskab at fastholde og udvide det fysioterapeutiske 
arbejdsområde samt debat om aktuelle politiske indsatser 
(30.10.14).

MedleMsMøder 2013-2014

90 medlemmer 
mødte frem til en 
aften med regions-
bestyrelsen på Sørup 
Herregård oktober 
2014. Hovedemne 
var, hvordan fast-
holder og udvikler vi 
det fysioterapeuti-
ske arbejdsområde 
i Region Sjælland. 
Som regionsfor-
mand Lise Hansen 
sagde: ”Uden med-
lemmernes indsats 
og opmærksomhed 
ude på arbejdsplad-
serne når vi ikke 
i mål med, at de 
fysioterapeutiske 
kompetencer kom-
mer mere i spil”.
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derudover har der været holdt:

Årsmøder for de praktiserende 
fysioterapeuter:
oplæg af erhvervskonsulent Claus pedersen om hvordan man 
skaber vækst og udvikling i sin virksomhed (05.11.13).
oplæg og debat om overenskomstresultatet (18.11.14).

Fire regionale møder om året for 
tillidsrepræsentanterne:
på nogle af møderne har der været eksterne oplægsholdere:

•	Ytringsfrihed og politisk indflydelse, foranlediget af en 
undersøgelse af FtF, der viser, at flere er bange for at ytre sig. 
Med chefkonsulent i danske Fysioterapeuter, ann sofie orth. 
(28.05.13).

•	The Whole Brain Model, om at indflydelse starter med dig 
selv. oplæg ved susanne Manly, partner i Herrmann (12.12.13).

•	løntilskudsordninger og lokalløn, hvad er det for en 
størrelse og virker det? oplæg af forhandlingskonsulent i 
danske Fysioterapeuter, sannie jørgensen (06.03.14)

•	Assertion, om at få kendskab til assertion som 
kommunikationsredskab og hvor teknikken kan bruges. 
oplæg ved Karen Fischer nielsen, organisationskonsulent i 
danske Fysioterapeuter (04.12.14)
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Regionale møder for 
arbejdsmiljørepræsentanter:
•	Arbejdsskader, om praksis omkring forløbet i en 

arbejdsskadesag, definition af begrebet ”arbejdsskade”, 
oplæg ved socialrådgiverkonsulent annette Kappel (14.05.13)

•	”Job og krop – Skab fysisk trivsel på arbejdspladsen”, ny 
forskning viser, at specifik fysisk træning – intelligent motion 
- har klinisk dokumenteret effekt på smertenedsættelse og 
relateret sygefravær. oplæg ved Helle torsbjerg niewald, fra 
Videncenter for arbejdsmiljø (12.11.14).
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 regionsBestyrelsens MedleMMer

Repræsentanter for TR:

line reffelt jørgensen 
træningsenheden 
Holbæk Kommune

Malene parbst jespersen 
sygehus syd, 
slagelse sygehus

lise Hansen
regionsformand

Marjanne den Hollander 
Fysium, næstved

Repræsentant for SU:

lise Hansen genValgt soM regionsForMand 

lise Hansen var meget glad for at blive genvalgt som regions-
formand i marts 2014 og postede følgende løfte på Facebook:

”Min kæphest er, at det er hamrende vigtigt, at fysiotera-
peuter er til stede og tager indflydelse, så meget vi overhove-
det kan komme af sted med i regionale og kommunale arbejds-
grupper, udvalg, projekter osv. Men også at fysioterapeuter 
søger indflydelse ved eksempelvis at besidde lederstillinger og 

gå ind i ansættelsesområder, hvor vi ikke er nok til stede nu. 
eksempelvis i psykiatrien, i akutmodtagelser, i ambulatorier, 
plus at tænke sig ind i andre måder at samarbejde med andre 
faggrupper.”

i perioden er der sket udskiftning af et bestyrelsesmedlem. 
pladsen er overtaget af lisbeth schrøder fra sygehus syd.

Menige medlemmer valgt på  
generalforsamlingen i 2010:

lisbet jensen
sygehus syd, 
næstved sygehus

lars nielsen 
astro Fysioterapi, slagelse

lisbeth schrøder
sygehus syd 

Karen Kochen 
Fysioterapi Kalundborg  

rosa Fuglsang 
næstved sundhedscenter 

Mark ebbesen
studerende på Campus næstved

Kenneth sejr
studerende på Campus roskilde

Studerende:
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danske Fysioterapeuter,
region sjælland
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