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Danske Fysioterapeuter, Region Sjælland 
 



                   Regionsgeneralforsamling 2008 
 

Onsdag den 30. januar 2008 
 
 
Sted: I mødesalen på regionskontoret Valbyvej 65, Slagelse. 
 
Spisning: Fra ca.kl. 18.30 er regionen vært for et let traktement. ( evt. lidt før afhængig af 
valgmødets slut). 
 
 
 Hvis man ønsker at deltage i spisning bedes man tilmelde sig senest 21.januar på: 
lise.hansen@fysio.dk 
 
  
Generalforsamlingen kl. 19.00- 22.00. 
 
Dagsorden 

1. Velkomst v. Regionsformand Lise Hansen 
2. Valg af ordstyrer og referent 
3. Beretning og diskussion af regionsbestyrelsens arbejde 
4. Kommende års aktiviteter 
5. Indkomne forslag. 
6. Godkendelse af regnskab 2007 og fremlæggelse af budget 2008 
7. Valg af regionsbestyrelse og suppleanter. 
8. Eventuelt 

 
Der skal vælges 3 menige medlemmer for en 2-årig valgperiode. 
 
På valg er: 
 
Jytte Wagner      (villig til genvalg) 
Karen Marie Nielsen     (genopstiller ikke) 
Peter Johansen     (genopstiller ikke).  
 
Desuden skal der vælges 2 suppleanter for en 1-årig periode. 
 
Der skal vælges 1 repræsentant for de fysioterapeutstuderende samt en suppleant for denne.  
 
Valgperioden starter efter valgets afholdelse. 
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Årsberetning 2007. 
Nuværende regionsbestyrelse:    
 
Formand:  

Lise Hansen     
 
Menige:   

Karen-Marie Nielsen   Holbæk Sygehus 
Jytte Wagner    Praktiserende, Holbæk 
Merethe Fehrend   Praktiserende, Holbæk 
Peter Johansen   CVU 
Lisbet Jensen    Næstved Sygehus 
    

TR: 
Ellen Lund Larsen   Roskilde Kommune 

 Vibeke Nordqvist   Roskilde Sygehus 
 
Praktiserendes kontaktperson: 

Marjanne den Hollander   Mobil, ridefys., Næstved 
 

Studerendes repræsentant: 
 Dorthea Stubbe Østergaard 
Suppleanter: 
 Karen Dam    Næstved Kommune 
 Annika Bergstrøm   Praktiserende, Roskilde 
   
 
Ansvarsområder: 
 
Regionsformand:  Lise Hansen 
Kursusudvalg:  Merethe Fehrend, Lars Nielsen. 
FTF:   Lise Hansen, Lisbet Jensen, Ellen Lund Larsen. 
TR:   Vibeke Nordqvist, Ellen Lund Larsen, Lisbet Jensen 
Praksisområdet:  Marjanne den Hollander 
Uddannelse/ forskning:  Peter Johansen, Jytte Wagner, Lise Hansen 
Web:    Dorthea Stubbe Østergaard(fra 1/3). 
PR:    Lise Hansen 
Det kommunale område:  Lise Hansen 
 
 
Regionens repræsentation i eksterne udvalg: 
 Praktiserendes SU. Region Sjælland: 
Marjanne den Hollander, Jytte Gammelby, Kenneth Andreasen, Britt Elgaard, Lise 
Hansen(observatør) 
 
Efter – videreuddannelsesrådet, CVU syd:  
Lise Hansen 
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Regionsbestyrelsesmedlemmer i underudvalg under Hovedbestyrelsen: 
Udvalg for medlemsservice og organisationsudvikling:  Lisbet Jensen 
Udvalg for sundhedspolitik og analyse:    Lise Hansen  
Udvalg for privat/praksisområdet:    Lise Hansen 
 
Regionens repræsentanter til Repræsentantskabet:  
 Lisbet Jensen, Karen Marie Nielsen, Peter Johansen 

 
Repræsentation i Hovedbestyrelsen: 
Lise Hansen. 
Peter Johansen 1.suppleant (valgt rep2006). 
 
Statistiske oplysninger(pr. 11/1 08): 
 
Samlet medlemstal i regionen:  983 
Ordinære medlemmer i regionen:  943 
 
Hovedarbejdsplads: 
Andre OK:        2 
Regionen:    221 
Staten:      23   
KL:    289 
Praksis:    313 
Privat:        4 
 
Tillidsvalgte i regionen: 
Kontaktpersoner, praktiserende:      4 
Tillidsrepræsentanter:     38 
Sikkerhedsrepræsentanter:     20   
      
 
Indledning. 
Nytårsnat havde 98 kommuner og 5 regioner 1- års fødselsdag. 
Danske Fysioterapeuters administrative og politiske struktur havde 2- års fødselsdag. 
Der har været valg til en ny valgperiode for regionsformændene. Der har været afholdt nyvalg i 
Region Syddanmark. I de 4 andre regioner var der ikke opstillet andre kandidater, så de siddende 
regionsformænd fortsætter på posten.  
I 2008 skal der være kampvalg om næstformandsposten i Danske Fysioterapeuter. 
Der er igangsat en proces med evaluering af Danske Fysioterapeuters politiske og administrative 
struktur. Dette resultat skal forelægges på repræsentantskabsmødet 2008. 
Så selvom vores struktur nu er 2 år gammel, er der stadig mange ting der er i støbeskeen, mange 
områder der er i sin spæde start og mange områder, der skal evalueres på og eventuelt revideres. 
 
 
Med denne beretning vil regionsbestyrelsen beskrive hvilke emner vi har arbejdet med i det 
forløbne år og hvilke områder vi ser ligge foran os. 
Vi håber I vil møde op på generalforsamlingen og give jeres bud på den førte politik, på hvilke 
områder I synes der skal prioriteres og give os en fornemmelse af om vi er på rette vej, med at 
arbejde i den nye struktur her i Region Sjælland. 
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Regionsbestyrelsens arbejde i 2007. 
  
Regionsbestyrelsen har i 2007 afholdt 5 heldagsmøder. 
 Vi har også i 2007 prioriteret at holde heldagsmøder, for at have tid til mere dybdegående politiske 
diskussioner. 
På vores konstituerende møde besluttede vi at vi ville prioritere at få regionen til at hænge sammen 
for vores medlemmer.  
De opgaver for regionsbestyrelsen, der er vedtaget på Repræsentantskabsmødet, er overordnet 
styrende for vores arbejdsopgaver: 

1. Sundhedspolitik/synlighed 
2. Kontakten til andre organisationer/Sundhedskartellet 
3. Koordination af sektorerne/netværkskoordination 
4. Beskæftigelsesfremme 
5. Lokal forankring af central lønpolitik  
6. Regionale faglige arrangementer, temadage, m.v. 
7. Lokal (fagpolitisk) kontakt og service til medlemmerne  
8.   Kontakten til patientforeninger 
9. Lokale udpegninger til råd og udvalg 
10. Lokal kommunikation 

       11.Løbende vedligeholde og udbygge regionens hjemmeside 
 
Regionsbestyrelsen fandt det særlig vigtigt at prioritere: synlighed/sundhedspolitik, 
netværksdannelse,samarbejde med og synlighed overfor de andre organisationer, 
medlemsengagerende aktiviteter i form af kursusaktivitet og dagligt engagement i de generelle 
politiske og fagpolitiske aktiviteter i regionen . 
Vi har prioriteret at det er vigtigere at gøre tingene godt, fremfor at sætte mange skibe i søen. 
 
Udover at følge med i og give respons til de forskellige ansvarsområder, har vi har diskuteret 
følgende større emner: 

• Hvordan kursusaktiviteten i Region Sjælland skal foregå og afsættelse af pulje på 10.000 til 
faglige aktiviteter. 

• Arbejdet med at gøre hjemmesiden til et aktivt forum for regionsbestyrelsen og regionens 
medlemmer. 

• Arbejdet med sundhedsaftaler 
• Specialeplanlægning. 
• Hvad kan Danske Fysioterapeuter gøre for at gøre det attraktivt at blive leder. 
• Genoptræningsplaner. 
• Status, visioner og tiltag indenfor praksissektoren. 
• Netværksdannelse. 
• Uddannelse og uddannelsespolitik 
• Evaluering af bestyrelsesarbejdet. 
• Hvordan arbejder vi politisk i bestyrelsen og er vi tilstrækkeligt politisk synlige 
• Hvad giver politisk synlighed overfor medlemmerne. 
• Hvordan ser fremtiden ud for regionens sygehuse 
• Hvad sker der med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i kølvandet på strukturændringerne. 
• Strategi for børneområdet 
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• Hvor ligger genoptræningsopgaverne efter sygehusindlæggelse bedst? Kan vi som 
bestyrelse have en mening om dette? 

 
Regionsformandens arbejde. 
Det politiske arbejde. 
På regionsbestyrelsesmøderne har vi haft de overordnede politiske diskussioner og på den baggrund 
lagt en strategi for det videre arbejde. 
Dette har jeg brugt som pejlemærker i mit daglige politiske arbejde som regionsformand. 
Man kan sige at det daglige politiske arbejde for regionsformanden har 2 ben. Det centrale ben og 
det regionale ben. 
Den centrale del af arbejdet indebærer at jeg er medlem af Hovedbestyrelsen. Jeg sidder i 2 
underudvalg under Hovedbestyrelsen: 

• udvalg for sundhedspolitik og analyse  
• udvalg for privat/praksisområdet.  

Desuden sidder jeg i en arbejdsgruppe, der arbejder med honorering af politisk valgte i Danske 
Fysioterapeuter. Jeg er delegeret i a-kassen,(DSA). Jeg deltager i både landsdækkende og regionale 
konferencer og temadage. Dels for at få viden, men også for at repræsentere Danske 
Fysioterapeuter overfor andre politikere, embedsmænd og organisationer. 
Derudover er det en meget vigtig del af min politiske opgave, at være bindeled mellem det centrale 
og det regionale led i foreningen. I regionsbestyrelsen har vi haft stor fokus på at påvirke det 
centrale politiske arbejde. 
I den forbindelse har jeg fremført områder som børneområdet, organisering på sygehusene, 
diskussion om rekruttering, det psykiske arbejdsmiljø efter kommunalreformen og rekruttering af 
ledere som vigtige. 
Modsat er det vigtigt at føre de politiske diskussioner og overvejelser, der er centralt med ind i 
regionsbestyrelsen og de andre medlemsfora, hvor jeg som regionsformand kommer. 
Den regionale del af det politiske arbejde er mangearmet. En del af dette arbejde er at komme med 
høringssvar og kommentarer til mere konkrete politiske tiltag bla. sundhedsaftaler, specialeplan, 
psykiatriplan og kommunernes sundhedspolitik. Disse kan læses på hjemmesiden, under politik: 
http://sjaelland.fysio.dk/.  
En anden vinkel er kontakt til politikere eller embedsmænd, bl.a angående de praktiserende 
fysioterapeuters rolle i løsningen af de nye kommunale opgaver. Dette har konkret udmøntet sig i 
møder i Roskilde Kommune og Køge Kommune. 
Jeg ser stadig en opgave i at følge med i det politiske landkort, såsom dagsordener ,referater, presse 
og hjemmesider, i både kommuner og region.  Det er vigtigt, at vi giver os til kende, kommer med 
holdninger og signalerer samarbejdsvilje og interesse overfor både kommuner og region. Det er 
stadig vigtigt at medlemmerne også er opmærksomme og henvender sig, hvis der sker noget vi skal 
reagere på. 
Jeg har haft kontakt til pressen i et par sager og det er da også lykkedes at få bragt både indlæg og 
læserbrev. 
Jeg har haft kontakt til mange medlemmer, både i kommunerne, i regionerne og i praksissektoren. 
Både menige medlemmer, ledere og de tillidsvalgte. 
Ifølge TR- undersøgelsen fra oktober 07 er der 97%, der angiver at de samarbejder med 
regionsformanden og det er da ganske flot. 
 
Samarbejde med de andre organisationer i Region Sjælland. 
En anden del af det regionale politiske arbejde er at være aktiv i samarbejdet med de andre 
organisationer i Region Sjælland. 
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Der er ved at blive etableret et tættere samarbejde med Sundhedskartellets organisationer i Region 
Sjælland. Dette er blevet mere aktuelt og muligt, da DSR er gået over til en kredsstruktur med 5 
kredse på landsplan(disse følger de regionale grænser). 
Jeg har som regionsformand deltaget i de hidtidige møde i Sundhedskartellet. 
Jeg deltager i FTF, Region Sjællands årsmøde. 
Specielt med Ergoterapeutforeningen er der indledt et godt samarbejde. Vi har været til en del 
møder og arrangementer sammen i kommunerne. Vi har indledt et samarbejde vedr. netværk med 
lederne og med børneterapeuterne. Men ergoterapeuterne er der områder, hvor vi kan indlede 
samarbejde. Eksempelvis visitatorområdet og de psykiatriske terapeuter. 
 
MED – strukturen: 
(medindflydelse og medbestemmelse) 
 
I Med - strukturen er Danske Fysioterapeuter pænt repræsenteret. Samlet set for både region og 
kommuner har vi opnået at få 2 pladser i Hovedudvalg, 1plads i Sektorudvalg og i alt 6 
suppleantpladser. 
I Kalundborg kommune sidder jeg i forhandlingsudvalget og i koordinationsudvalget.. Her er der 
grundet interne organisatoriske udfordringer endnu ikke forhandlet en MED - aftale. 
Jeg mener, det er vigtigt, at vi er repræsenteret i MED - udvalgene og deltager i de forberedende 
møder med de andre organisationer. Her er en god mulighed for, at vise at vi er en organisation, der 
har noget vi kan og vil bidrage med. 
 
 
Netværk og lokalt samarbejde. 
 
Sammen med koordinerende kontaktperson Marjanne den Hollander er jeg ved at igangsætte 
arbejdet med at skabe netværk blandt de praktiserende fysioterapeuter.( se indlæg senere)  
Jeg er meget enig i Marjannes tilkendegivelser om, at det er vigtigt at de praktiserende er fælles om 
at henvende sig til kommunerne, vedrørende deres rolle i opgaven med genoptræning efter 
sygehusindlæggelse samt opgaven med sundhedsfremme og forebyggelse. 
Jeg deltager meget gerne aktivt i at skabe forbindelse til kommunerne. 
Børneterapeuterne er ved at udvide netværket til at omfatte samtlige børneterapeuter i Region 
Sjælland. Dette netværk vil mødes et par gange årligt til mere overordnede temaer. Derudover vil de 
mødes i mindre geografiske størrelser, for at dække den mere faglige del. 
Der har været afholdt 1. Netværksmøde blandt de fysioterapeuter, der arbejder indenfor psykiatrien. 
Næste møde er i januar. Og der er stor interesse og opbakning. 
Jeg tror der er en rigtig god investering, at få disse netværk til at fungere. Der er god gevinst ved at 
medlemmerne med samme interesseområde lærer hinanden at kende i regionen og ved at være 
fælles om at se, hvor problemer, udfordringer og dermed handlemuligheder er. 
Men det er også vigtigt at netværkene ser sig, som en del af et større billede og at man ser 
opgaveløsningen som en samlet indsats, der jo tit er på tværs af sektorerne. Nogle opgaver er jo 
således, at de kan løses i flere sektorer, ex genoptræning efter sygehusindlæggelse eller 
vedligeholdelsestræning. 
Det er vigtigt at vi som faggruppe ikke ser hinanden som konkurrenter, men som 
samarbejdspartnere, med den fælles opgave at borgeren får tilbudt den, på rette tid og sted ,bedste 
løsning. 
Det kræver lokalt samarbejde og fælles forståelse for hinandens kompetancer og muligheder. Men 
også for egne mulige begrænsninger. 
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Fremtidig fysioterapi på sygehusene. Funktioner og organisering. 
 
Den almene genoptræning er flyttet til kommunerne, der udbygger deres træningscentre, etablerer 
sundhedscentre og samarbejder med praksissektoren for at få løst genoptræningsopgaven. På 
sygehusene skriver fysioterapeuter genoptræningsplaner og tager sig af den specialiserede træning. 
Det er de umiddelbare konsekvenser af kommunalreformen. Men hvordan ser fremtiden egentlig ud 
for fysioterapien og fysioterapeuterne på sygehusene? Hvad er det for funktioner fysioterapeuter 
fremover skal varetage på sygehusene? Hvilken rolle skal fysioterapeuter eksempelvis 
have på skadestuer, i ambulatorier og på intensivafdelinger? Hvilken organisering vil sikre, at 
fysioterapeuters kompetencer udnyttes bedst muligt?  
Det er vigtigt at der kommer fokus på sygehusene, så det også fremover er attraktivt at arbejde på 
sygehusene. 
Hovedbestyrelsen har nedsat en tænketank under ledelse af DSI(Institut for Sundhedsvæsen). 
Tænketanken skal komme med rapport om organisatorisk og faglig kvalitet i sundhedsvæsenet i 
løbet af foråret. Rapporten skal derefter politisk behandles. Dette vil regionsbestyrelsen selvfølgelig 
følge tæt med i og tage på dagsordenen, når der ligger materiale. 
 
Praktiserende fysioterapeuter i Region Sjælland. 
 
Der har været afholdt 2 SU - møder ,hvor der blev udpeget en arbejdsgruppe, som skulle arbejde 
med praksisplanlægning; Dette skulle resultere i at der skulle godkendes en ny praksisplan på vores 
møde i november. Dette møde blev udskudt til  19.december. Men pga. den kommende 
myndighedsansvarsforflytning  har der i lang tid været usikkerhed omkring hvor fysioterapi-
området skulle være og derfor ønskede regionen ikke at starte arbejdet med praksisplanen. Og nu 
venter vi stadig på at blive indkaldt til første møde!  
Kontaktpersonerne har været til et forårsseminar og et årsmøde for kontaktpersoner, hvor vi er 
blevet opdateret med det sidste nye i forhold til både myndighedsansvarsforflytning  og den nye 
overenskomst. 
Der har været et møde for de praktiserende i regionen som havde ”netværksdannelse” som tema. 
Her kom Jette Holm fra Region Midtjylland og fortalte om de erfaringer de har gjort sig med 
netværk blandt praktiserende. 
Jeg har kortlagt, hvordan det ser ud med netværk i vores region, og har talt med mange af vore 
medlemmer. Der er netværk i 7 kommuner i vores region. Og jeg vil gerne fra dette sted opfordre til 
at melde jer som tovholder i jeres kommune, hvis ikke der er netværk i forvejen. Jeg vil gerne 
hjælpe jer i gang, evt. med hjælp af regionsformanden. Vi står meget stærkere overfor kommunerne, 
hvis vi kender hinanden og er enig om, hvad vi kan tilbyde som praktiserende fysioterapeuter. 
 
Den nye overenskomst åbner op for mere fleksible regler i forhold til deling af ydernumre. Vi vil 
prøve at få igennem, at man kan dele sit ydernummer uden videre, for at få en større fleksibilitet, og 
der med kan vi få mere tid til at arbejde med f. eks. virksomhedsordninger, eller at tilbyde 
genoptræning til patienter med genoptræningsplaner, eller at bruge en del af sin tid på ledelse f.eks. 
eller på forebyggelse.  
Vi vil også stadig gerne have en praksiskonsulent, men regionen mener det hører med under 
praksisplanen, så det bliver udskudt hver gang! Og desværre står der ikke i den nye overenskomst at 
der skal være en praksiskonsulent i hver region, men der står til gengæld så mange opgaver 
beskrevet som peger på en så vi mener at det er en ”form – sag”.  ☺ 
 
Kenneth har deltaget i en arbejdsgruppe som arbejder med sks-koder , sammen med terapeuter fra 
forskellige kommuner og sygehuse i vores region. Vi skal formentligt arbejde med sks-koder når vi 
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laver arbejde for kommunerne, f.eks med genoptræningsplanerne. 
På vegne af kontaktpersonerne 
Marjanne den Hollander 

 
Tillidsrepræsentanterne.   
 
TR i Region Sjælland har holdt 4 møder i 2007. Møderne bliver holdt på regionskonteret i Slagelse. 
Regionsformand Lise Hansen deltager hver gang. Som regel bliver der holdt heldagsmøder, da flere 
skal bruge en del tid på transport og derfor lige så godt kan tage en hel dag ud af kalenderen. I 
gruppen er der er kommet mange nye TR til, grundet kommunalreformen, så der er nu god TR- 
dækning i hele regionen.  
Der er blevet holdt 3 heldagsmøder, og dagsorden har hver gang indeholdt en runde, hvor alle TR 
kunne fremstille de problemer, man hver især stod i. Dette har givet anledning til gode debatter og 
gode råd fra andre TR. Det er en rigtig god anledning til at blive lidt klogere på, hvordan vi skal 
agere i de problemer, vi støder på i TR- arbejdet.  
Til mødet i marts havde vi besøg af forhandlingskonsulent Sannie Jørgensen, som fortalte om løn - 
og arbejdsvilkår. 
Til mødet i juni havde vi 3 emnegrupper, hvor vi igen havde lønforhandling som det ene emne, og 
derudover psykisk arbejdsmiljø samt opgavedeling på sygehusene, som de to andre emner. 
Grundet et stort behov for at vide mere om lønforhandlinger, havde vi sidst i juni et ekstra halvdags-
møde for de kommunale TR med Sannie Jørgensen. Der er mange nyvalgte blandt de kommunale, 
som endnu ikke havde været på TR -kursus. 
Mødet i september havde fokus på psykisk arbejdsmiljø/stresshåndtering. 
I Regionsbestyrelsen er vi repræsenteret med 2 pladser, valgt på et TR -regionsmøde. På den måde 
er der en god kobling mellem TR -arbejdet og regionsbestyrelsen. 
 
Ellen Lund larsen 
 
Uddannelsesområdet. 
Jeg sidder som repræsentant for Danske Fysioterapeuter i CVU Syd `s efter – videreuddannelses 
udvalg. 
Der har ikke været afholdt møder i udvalget siden før sommer, så faktisk har jeg ikke deltaget i 
noget. 
Vi afventer dannelsen af Professionshøjskolen i Region Sjælland og hvad der sker på udvalgssiden. 
Uddannelsesområdet er et af de området vi i årets løb har sat fokus på i regionsbestyrelsen. 
Vi havde i september en ½ undervisnings – og inspirationsdag med Annelene Jalving fra Danske 
Fysioterapeuter. Her fik vi sat uddannelsen og uddannelsespolitik ind i en større overordnet ramme. 
Det er vigtigt at bevare de faglige kernekompetencer samtidig med at der er øget fokus på 
tværfaglige miljøer. 
Grunduddannelsen skal modsvare de sundhedsfaglige og organisatoriske udfordringer i 
sundhedsvæsenet. 
Der er vigtigt at prioritere, hvordan vi kan få indflydelse lokalt. 
Lise Hansen 
 
Regionens hjemmeside. 
De 5 regioner har etableret hver deres hjemmeside under fysio.dk.  
Du kommer direkte til Region Sjælland:  http://sjaelland.fysio.dk/ 
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Her kan man følge med i regionens aktiviteter, læse diverse referater, høringssvar og orientere sig i 
hvem der er valgte tillidsrepræsentanter, kontaktpersoner og S.U. medlemmer. 
I løbet af 2007 er der sket meget på hjemmesiden. 
Regionsbestyrelsen har et ønske om at hjemmesiden er et aktivt sted for bestyrelsen og regionens 
medlemmer. Vi vil gerne have at hjemmesiden er stedet ,hvor alle oplysninger er samlet og let 
tilgængelige. Dette er ikke nogen helt lille opgave. 
Derfor besluttede vi at honorere opgaven med at  udvikle og opdatere hjemmesiden. 
Stor tak til Peter og Dorthea for arbejdet i 2007. 
Opgaven med at redigere hjemmesiden ovegår pr1/1 til Mie Rinaldo fra region Hovedstaden. 
Mie overtager redigering af de 5 regionale hjemmesider. 
 
 
Lise Hansen. 
 
 
 
 
Regionens Kursusgruppe. 
 
Holbæk Sygehus søgte regionsbestyrelsen om tilskud ( 6000,-kr) til et 1-dags-kusus  i ” Test og 
måleredskaber” med Thomas Maribo, PT, cand scient.san. Tilskuddet var ikke nok til at dække alle 
udgifter, så vi foreslog en mindre egen betaling. Kurset blev afholdt fuldt booket op og med rigtig 
god respons. 
 
Regions bestyrelsen har afsat 50-60.00 kr til et heldagsmøde for regionens fysioterapeuter og vi har 
planlagt det til at finde sted efterår 2008. Hvis det er økonomisk muligt, ønsker vi at gøre det 
omkostningsfrit for Region Sjællands fysioterapeuter. 
Emnet skal være både fagpolitisk og fagligt og til det sidste har vi tænk , at den overordnede titel 
skal være ” Rehabilitering”. Vi har ikke kontaktet foredragsholdere endnu, men vi har tænkt på 
Bente Klarlund som et oplagt emne. 
Merethe Fehrend. 
 
Aktiviteter i 2008: 
 
I næste periode ser jeg øget fokus på opgaver indenfor områderne: 

• Kommunernes og regionens sundhedspolitik 
• Varetagelse af opgaverne i kommunerne.  
• Hvilke opgaver varetages på sygehusene 
• Udfordringer indenfor praksissektoren 
• Hvordan rekrutterer og fastholder vi personale til alle sektorer. 
• Politikerkontakt /embedsmandskontakt. 
• Medlemmernes arbejdstrivsel. 
• Det videre arbejde med netværk(ex børn, psykiatrien) 
• Fortsat samarbejde med andre organisationer 
• Fortsat arbejde med at synliggøre Danske Fysioterapeuter. 
• Der skal arbejdes med ny praksisplan og der skal arbejdes ihærdigt for at få en 

praksiskonsulent. 
• Vi skal alle sammen være aktive for at synliggøre fysioterapeuter. 
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Med disse ord vil jeg afslutte Danske Fysioterapeuter, Region Sjællands årsberetning. 
Regionsbestyrelsen håber at se rigtig mange af regionens medlemmer til generalforsamlingen. 
 
 Lise Hansen, 
Regionsformand. 
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