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Forord

Kære medlem i region Sjælland!

Du sidder nu med Danske Fysioterapeu-
ter, region Sjællands beretning for 2009.
Bestyrelsen har bestræbt sig på at 
udarbejde en beretning, der i korte træk 
beskriver de arbejdsområder regions-
bestyrelsen og regionsformanden har 
beskæftiget sig med i det forgangne
år.

Under de enkelte afsnit vil du finde 
henvisninger til uddybende læsning, 
hvis det har din interesse.

Bestyrelsen håber du vil finde 
beretningen informativ og inspirerende. 
Regionsbestyrelsen har i den for-
gangne periode været meget optaget 
af dialog med medlemmerne, hvorfor vi 
selvfølgelig håber beretningen vil 
inspirere dig til at deltage i regionens 
generalforsamling den 2. februar 2010.

Desuden indeholder beretningen en 
oversigt over, hvem der sidder i regions-
bestyrelsen, hvem der er på valg, og 
ikke mindst indkaldelsen til generalfor-
samlingen.

Sidst i beretningen har vi samlet 
forskellige bilag, blandt andet en over-
sigt over, hvor Danske Fysioterapeuter 
er repræsenteret samt lidt statistiske 
oplysninger om regionen. Desuden et 
bilag, som beskriver bestyrelsens 
besluttede indsatsområder i 2009.

Regionsbestyrelsen vil samtidig benytte 
lejligheden til at takke medlemmerne for 
en god og aktiv indsats i årets løb. En 
stor tak til alle jer, der på den ene eller 
den anden måde har været aktive i
det regionale arbejde. Enten som tillids-
valgte eller som udpegede repræsent-
anter for Danske Fysioterapeuter. Men 
også som menige medlemmer, der giver 
deres mening til kende, møder op og 
er aktive til de arrangementer, der er 
blevet afholdt.

For uden aktive og engagerede med-
lemmer er det ikke muligt at synliggøre 
Danske Fysioterapeuter i regionen.

Regionsbestyrelsen håber at se rigtig 
mange medlemmer til en god og kon-
struktiv generalforsamling.

På vegne af regionsbestyrelsen.

Lise Hansen                                
Regionsformand
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Regionsbestyrelsens 
arbejde i 2009

... og lidt tanker om medlemsaktiv-
ering.

Af Lise Hansen, Regionsformand. 

Siden sidste generalforsamling har 
regionsbestyrelsen sammenlagt af-
holdt svarende til 4 heldagsmøder samt 
afholdt et seminar som strakte sig over 
1½ dag, hvor vi havde 3 uddybende 
emner på. Desuden har vi deltaget i 
regionskonferencen i foråret.
Regionskonferencen er for alle landets 
regionsbestyrelsesmedlemmer samt 
Hovedbestyrelsen.

Målet med regionskonferencen er at 
stimulere og understøtte det politiske 
arbejde i regionerne og skabe sammen-
hæng mellem det centrale og det decen-
trale politiske led i Danske 
Fysioterapeuter.

Regionsbestyrelsesmøderne har haft 
spændende emner på dagsordenen ek-
sempelvis:

•  Strategi for de kommende re- 
 gionale og kommunale valg.
•  Strategisk organisering af 
 fysioterapeuter og ergoterapeu 
 ter på fremtidens hospitaler.
•  Praktiksteder, praktik og 
 grunduddannelsen.
•  Udvidet lænderyg projekt.
•  Opgaveglidning.
•  Genoptræningsplaner.

•  Sygehusstruktur
•  Vederlagsfri fysioterapi

På vores seminar havde vi 3 meget 
spændende emner:

•  Hvordan skaber vi medlems
 aktiviteter i overensstemmelse  
 med den tid vi lever i og de   
 værdier der ligger i tiden?
•  Hvor udvikler professionen sig  
 hen og hvordan arbejder Danske  
 Fysioterapeuter med det?
•  Hvordan skaber vi dialog og 
 samarbejde mellem medlem- 
 merne?

Vores møder og dagsordener har været 
præget af, at der er rigtig mange dis-
kussionsområder, udviklingsfelter og 
vigtige emner, der presser sig på. Affødt 
både af medlemmernes hverdag og af 
den politiske dagsorden på landsplan og 
i Danske Fysioterapeuter centralt.
Vi har bestræbt os på til hvert møde, at 
have et emne på til politisk diskussion. 
Disse emner har f.eks. været sammen-
faldende med, hvad der blev behandlet 
i Hovedbestyrelsen eller et emne vi ville 
blive klogere på, så vi kunne være med 
til at præge udviklingen.
Dette fordi vi synes det er vigtigt, at det 
politiske arbejde i regionsbestyrelsen 
har sammenhæng med det øvrige 
politiske arbejde i Danske Fysioterapeu-
ter og i region Sjælland. Og fordi 
regionsbestyrelsesmøderne ikke blot 
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skal være afrapportering og intern dis-
kussion.
Som regionsformand har jeg meget 
brug for disse diskussioner og afprøv-
ning af synspunkter til mit daglige 
politiske arbejde og daglige stillingtagen 
til, hvordan der skal ageres i forskellige 
sammenhænge.

Ligesom jeg mener, at regionen og re-
gionsbestyrelsen ikke kan fungere uden 
medlemmernes engagement, ligeledes 
kan regionsformanden ikke fungere 
politisk uden en bestyrelse.

Vi har i bestyrelsen været meget 
optaget af, hvordan vi så får medlem-
merne engageret og hvad det at være 
engageret er for en størrelse.

Vi havde jo planlagt et åbent 
bestyrelsesmøde 3. november. Formålet 
var at komme i tættere dialog med 
medlemmerne, få inspiration til vores 
næste minifagfestival og til andre ar-
rangementer.

Men desværre var der slet ingen, der 
meldte sig til. Det har vi jo så filosoferet 
lidt over i bestyrelsen og har haft  disse 
overvejelser:

•  Ser medlemmerne  det vi  
 annoncerer?
•  Er fysioterapeuter aktive alle  
 mulige steder, så de har slet ikke  
 tid?

•  Er det fordi vi egentlig er nok i  
 dialog med jer?
•  Måske synes I faktisk at vi gør  
 det godt nok? Og gør det rigtige?
•  Skal dialog foregå på en anden  
 måde end ved fysisk at møde op  
 og så efter arbejdstid?
•  Er det sådan, at medlemmerne  
 primært beskæftiger sig med og  
 involverer sig der, hvor det giver  
 mening for dem?
•  Skal vi mere møde medlem  
 merne hvor de er, på arbejds-
 pladsen eller til møder for de
 forskellige grupper, for eksem- 
 pel de tillidsvalgte, praktiser - 
 ende, børnenetværk og tage 
 dialogen der?

Men vi ved jo egentlig ikke, om det er 
sådan det hænger sammen. Så det vil 
vi da gerne have din hjælp til at blive 
klogere på.

Derfor vi jeg opfordrer dig til, at læse 
notatet om medlemsaktivering fra vores 
seminar som oplæg til en diskussion på 
generalforsamlingen.

Du finder notatet her: 

http://fysio.dk/Regioner/sjaelland/
Regionsbestyrelsen/Notater

Her finder du også notater fra de øvrige 
emner vi havde oppe på vores seminar.

REGIONSBESTYRELSENS ARBEJDE / 4



ÅRSBERETNING / REGION SJÆLLAND

Regionsbestyrelsens 
indsats i valgkampen

Regionsbestyrelsens indsats i 
forbindelse med kommunal- og 
regionsvalg, november 2009.

Af Lise Hansen, Regionsformand. 

Regionsbestyrelsen havde allerede i 
foråret emnet på dagsordenen. Det 
skyldtes, at der var et tæt samarbejde 
mellem Danske Fysioterapeuters sekre-
tariat og de 5 regionsformænd, med at 
udarbejde en fælles strategi.

Den overordnede målsætning for for-
eningen i forbindelse med varetagelsen 
af foreningens interesse i de lokale valg, 
var fastsat til at være:

•  At de forskellige medlemsgrup-
 per kan se sig selv i foreningens  
 politiske indsats i forbindelse  
 med valget.
•  At foreningen opnår presse-  
 omtale af de udvalgte emner  
 i samtlige 98 kommuner i 
 forbindelse med valgkampen.
•  At der skabes rammer for at 
 engagere og mobilisere regions- 
 politikerne i forbindelse med de 
 lokale valg

I regionsbestyrelsen besluttede vi at 

følge den regionale valgkamp tæt.
Vi ville deltage i de valgmøder, der blev 
arrangeret og vi ville holde øje med, 
hvad der skete i pressen og komme med 
indspark til debatten.
Vi ville få medlemmerne til at være 
aktive og, sammen med Danske 
Fysioterapeuters centrale strategi for 
valget, være med til at sætte en sund-
hedspolitisk dagsorden i Region Sjæl-
land.

Som regionsformand har jeg fulgt 
løbende med i aviser og dagblade. Jeg 
har netabonnement på Sjællandske 
Medier og Dagbladet, som tilsammen 
dækker godt rundt i hele regionen. Jeg 
er tilmeldt de nyhedsbreve, der er i 
regionen, blandt andet Nordvestnyt.dk 
og Folketidende.dk. Derudover får jeg 
via Danske Fysioterapeuter dagligt sendt 
presseklip fra Infomedia med, hvad der 
er skrevet i den regionale presse om 
genoptræning og fysioterapeuter.

Jeg synes, det er lykkedes rigtig godt 
med at få spalteplads, særligt i forbind-
else med den undersøgelse Danske 
Fysioterapeuter har foretaget sammen 
med Ældre Sagen, Ergoterapeut-
foreningen, og Danske Handicap-
organisationer med svar fra samtlige 
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kommuner i regionen.
 
Jeg har desuden sendt pressemeddel-
elser til de lokale ugeaviser, der vedrør-
er de kommuner, der ligger ed højeste 
ventetid på genoptræning. Om de alle er 
blevet trykt, har jeg ikke mulighed for 
helt at vide. Men mit indtryk er, at vi var 
godt repræsenteret i avisspalterne.

Jeg har selv deltaget i flere valgmøder 
blandt andet det største vælgermøde 
jeg har været til i Næstved, hvor vi jo 
havde 2 lokale fysioterapeuter opstillet. 

Her fik jeg stillet et spørgsmål i relation 
til undersøgelsen om ventetid på genop-
træning. Men man skal godt nok være 
vaks ved havelågen, for at komme på 
med noget sundhedspolitisk visionært, 
inden der går helt lokal-lokalpolitik i 
den. Men faktisk blev begge kandidater 
valgt ind i byrådet.

Der er da også lykkedes mig at få en 
politiker til at bekendtgøre, at hvis den 
pågældende kommune ikke er oppe på 
gennemsnittet af ventetid, skal der 
sandelig gøres noget ved det, og an-
sættes flere fysioterapeuter (hvis hans 
parti kommer til). Hvorefter en lokal 
opstillet fysioterapeut i panelet sup-
plerede med, at bare at ligge på gen-
nemsnittet, var jo ikke godt nok. Så der 
er da en sag at forfølge efter valget.
Alt i alt synes jeg vi har været pænt 

synlige i valgkampen og om end det har 
været tidskrævende at  følge med i alle 
aviserne og skrive læserbreve og 
indlæg, så har det også være 
spændende og lærerigt.

Hvis du vil fordybe dig i valgkampen og 
diverse undersøgelse i den forbindelse 
finder du mere her:

http://fysio.dk/upload/graphics/Re-
gion_sjaelland/PDF/RB/Referat%20
regionsbestyrelsesm%F8de%20260509.
pdf

Afrapportering og intern diskussion: 
 
http://fysio.dk/kommunalvalg
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Fysioterapeuters 
fremtidige arbejds-
marked

Af Lise Hansen, Regionsformand.

Der er bud efter fysioterapeuter i disse 
år. Vi er en af de faggrupper, som 
vokser og samtidig har minimal 
arbejdsløshed. Gennemsnitsalderen 
for fysioterapeuter er lav og afgangen 
fra faget er forholdsvis lille. Vi er i dag 
10.500 medlemmer, med udsigt til at 
blive ca. 15.000 i år 2020 (jf. rapport fra 
Slotsholmen, marts 2008). 

Det større indtag giver større behov for 
praktikpladser, som alle arbejdspladser 
må være med til at få løst, så de nyud-
dannede kan få en god praktisk 
fundering. Men det betyder, at 
Danske Fysioterapeuter skal medvirke til 
at skabe rammer og muligheder for at 
der skabes nye job og arbejdsområder. 
Der skal arbejdes for nye funktioner på 
sygehuse og i kommuner, og sundheds-
fremme og forebyggelsesområdet skal 
vægtes højt.
Fysioterapeuter skal være at finde på 
skadestuer, ambulatorier og akut mod-
tageafdelinger, og der skal etableres 
tilbud om mere fysisk aktivitet til børn, 
kronikergruppen og ældre, og der skal 
udvikles nye forretningsområder og 
funktioner i praksis og på det private 

område.

Disse ord er bl.a. nogle af de ord der 
beskriver de mål hovedbestyrelsen har 
sat i Plan 2010. Temaerne er blevet 
gennemarbejdet på regionskonferen-
cen 2009, som gav meget inspiration 
til det videre arbejde i sekretariat og 
Hovedbestyrelsen. Det er helt sikkert et 
område, der kommer til at fylde meget i 
den næste periode.

Hverken Danske Fysioterapeuter, 
centralt eller regionsbestyrelserne kan 
skabe 4500 flere arbejdspladser over de 
næste 10 år, men vi skal gøre 
beslutningstagerne opmærksomme på 
hvorfor det er godt at bruge fysio-
terapeuter mere og vi skal støtte med-
lemmerne i at opdyrke nye områder.
Og så skal vi som bestyrelse lokalt 
være med til at nedbryde eventuelle 
barrierer mellem sektorerne og med-
lemmerne. Jeg er overbevist om at der 
er rigtig mange områder hvor fysioter-
apeuter kan byde ind med deres kom-
petencer, både eksisterende, og også 
ikke tilstrækkeligt opdyrkede områder 
- ligeledes helt nye græsgange.

Læs om plan 2010 her:

http://www.e-pages.dk/fysio/53/
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Uddannelsen

Siden sidste beretning er der sket 
meget med fysioterapeutuddan-
nelsen i region Sjælland.

Af Lise Hansen, Regionsformand.

Som bekendt vedtog bestyrelsen for 
University College Sjælland på et 
bestyrelsesmøde i december 2008, at 
etablere en campus i Roskilde, hvor der 
skulle udbydes bl.a. et ekstra hold på 
fysioterapeutuddannelsen. 
Fysioterapeutuddannelsen i Næstved 
skulle fastholdes med det nuværende 
antal hold og det ekstra hold, der skulle 
udbydes i Roskilde, skulle være et 
meroptag. Virkeligheden er imidlertid at 
der er flyttet et antal af de nyoptagne 
studerende fra Campus Næstved til 
Campus Roskilde, da der har været stor 
søgning til Campus Roskilde.

I bestyrelsen var vi som sådan ikke 
betænkelige ved, at der blev oprettet et 
hold i Roskilde, hvis det kunne medvirke 
til, at der blev rekrutteret flere 
fysioterapeuter til region Sjælland.

Vi var dog betænkelige ved, om der, 
blot med et enkelt hold, kunne skabes 
et godt studiemiljø. Er der, for at opnå 
dette, ikke brug for flere studerende 
med samme fag og for at der er flere 
sundhedsuddannelser og ikke blot syge-
plejersker?

Uddannelsen i Roskilde er nu godt i 

gang og de udfordringer, der eventuelt 
måtte komme som følge af den nye 
situation, er bestyrelsen meget lydhør 
overfor og vil støtte såvel de studerende 
som medarbejdere og praktiksteder i, 
at det øgede optag bliver til gavn for 
region Sjælland som helhed.

I kølvandet på etableringen af Campus 
Roskilde, rejser der sig en bekymring 
om, hvad der på sigt sker med Cam-
pus Næstved samt en bekymring om, 
hvordan det bliver med fordelingen af 
praktikpladser og deraf efterfølgende 
rekrutteringsmuligheder. Bestyrelsen 
tager disse bekymringer meget alvorligt 
og vi har på vores møde i december, 
behandlet denne problematik ind-
gående. Vi vil til enhver tid støtte at 
uddannelsen vedbliver også at være i 
Næstved og at yderkommunerne også 
er praktiksteder. Dette vil både regions-
bestyrelse, regionsformand og vores 
repræsentanter i uddannelsesudvalget 
påvirke i den udstrækning vi har 
indflydelse på det.
Det kræver et samspil mellem uddan-
nelsesstederne, praktikstederne, både 
ledere og kliniske undervisere, samt de 
studerende.

For at kunne rekruttere fysioterapeuter 
fremadrettet, er det vigtigt at 
arbejdsstederne er med til at sikre gode 
og relevante praktikoplevelser, både 
indenfor det offentlige og indenfor prak-
sissektoren. Emnet praktik, indholdet 
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i og forventninger til praktikken samt 
sammenhæng mellem  teori og praktik 
er på dagsordenen i uddannelsesudval-
get.

Der er fra organisationernes side stor 
opmærksomhed på uddannelses-
området. Der er således dannet et 
netværk blandt de regionale FTF–
udpegede i alle uddannelsesudvalgene i 
region Sjælland. Dette netværk fungerer 
også som baggrundsgruppe for Bente 
Sorgenfrey, formand for FTF, der sidder i 
University College Sjællands bestyrelse.
FTF holder årligt en landsdækkende 
temadag for de regionale netværk.

● På de 7 professionshøjskoler i Danmark (University Colleges) blev der i 2009   

 optaget 947 studerende.

● I alt har 4780 søgt ind, heraf 1667 som 1. prioritet.

●  På Campus Roskilde er i 2009 optaget 41 studerende, 374 ansøgere heraf 71   

 som 1. prioritet.

● På Campus Næstved er i 2009 optaget 69 studerende, 406 ansøgere heraf 77   

 som 1. prioritet.

● På Fysioterapeutuddannelsen i Næstved optages i 2010 80 studerende.

● På Fysioterapeutuddannelsen i Roskilde optages i 2010 52 studerende.

● Uddannelsen har et meget lavt frafald.

Tallene stammer fra Den Koordinerede Tilmelding og fra optagelsespjecen 2010.

I Danske Fysioterapeuter holdes der en 
årlig temadag for de fysioterapeuter, der 
er udpeget til uddannelsesudvalgene i 
hele landet. Desuden mødes regions-
formændene sammen med Johnny Kuhr 
2 gange årligt sammen med studie-
lederne for fysioterapeutuddannelserne.

Hvis du vil læse uddybende om besty-
relsens behandling af emnet praktik-
steder, praktik og grunduddannelsen 
kan du læse referatet fra 10.december 
2009 her: 

http://fysio.dk/Regioner/sjaelland/Re-
gionsbestyrelsen/Referater-fra-regions-
bestyrelsens-moder/Referater/

UDDANNELSEN / 9



ÅRSBERETNING / REGION SJÆLLAND

Uddannelsesudvalget

Beretning fra Uddannelsesudvalg 
for fysioterapeutuddannelsen og 
tilknyttede efter- og videreuddan-
nelser i University College Sjælland 
(UCSJ).

Af Jytte Wagner, Bestyrelsesmedlem.

Danske Fysioterapeuter, region Sjæl-
land, har udpeget 2 repræsentanter til 
ovenstående udvalg.

Udpeget er Lise Hansen og Jytte Wag-
ner. Lise Hansen er valgt som formand 
for udvalget.

I Uddannelsesudvalget er der desuden 
repræsentation af både kommuner, 
sygehuse, de gymnasiale uddannelser, 
Syddansk Universitet, regionsrådet og 
medarbejderne. Uddannelsesudvalgets 
opgave er at rådgive bestyrelsen, rektor 
og ledelsen om uddannelsens indhold, 
profil, kvalitet, relevans samt om den 
regionale uddannelsesdækning. 
Desuden skal Uddannelsesudvalget af-
give indstillinger om studieordninger til 
bestyrelsens eller rektors godkendelse

Vi er nu kommet rigtig godt i gang med 
arbejdet og har afholdt 4 møder i 2009 
samt deltaget i en fælles visionsdag for 
alle uddannelsesråd i UCSJ den 
28-09-09.

Et af de centrale emner på årets sidste 
møder har været, at uddannelsen i 

region Sjælland nu er delt på to 
geografier, nemlig som hidtil, cam-
pus Næstved, men nu også i Roskilde 
i forbindelse med RUC, hvor der har 
været et meget stort antal ansøgere. 
Desuden har uddannelsens indhold og 
de nyuddannedes kompetencer i forhold 
til aftagerfeltet været på dagsordenen. 
Der er på nuværende tidspunkt planlagt 
fire møder for det nye år.

På University College Sjællands 
hjemmeside kan du læse mere om 
uddannelsen:

http://www.ucsj.dk/content/dk/uddan-
nelse/fysioterapeut

Du kan følge specielt med i uddan-
nelsesudvalgets møder her:

http://www.ucsj.dk/content/dk/universi-
ty_college_sjalland/uddannelsesudvalg/
fysioterapeutuddannelsen
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Praksissektoren i 
region Sjælland

Årsberetning 2009 fra 
samarbejdsudvalgsmedlemmerne.

Af Marjanne den Hollander, Bestyrelses-
medlem.

I det forløbne år har der været mange 
møder. Der har været afholdt 3 
ordinære SU-møder og 2 ekstra-
ordinære. Til alle møder har der været 
diverse formøder og dialogmøder med 
forvaltning m.m.

Der har været mange ydere, som har 
fået lov til at dele og en del mobile har 
omkonverteret deres ydernummer til 
klinikker, hvor så klinikken får 
forpligtigelsen til at yde hjemme-
behandlingen. Der er dog på det sidste 
møde sket en stramning fra forvalt-
ningens side, fordi der er behandlet 
mange flere patienter i 2009 end i 2008. 
Så nu mener de, at der skal tungt-
vejende grunde til, som for eksempel 
sygdom, og det skal dreje sig om et 
betydeligt antal timer, man ikke selv kan 
bruge sit ydernummer.

Vi har arbejdet hårdt med praksis-
planen, igen med formøder og 3 møder 
med forvaltningen, som desværre 
resulterede i et så dårligt slutresultat, at 
vi følte os nødsaget til at afvise at god-
kende planen. Så vi må på den igen i år 
(vi har allerede afholdt møde igen).

Der er oprettet flere arbejdsgrupper, 

som skal træde i kraft i det nye år, bl.a. 
en arbejdsgruppe, som skal beskrive 
retningslinjer for den regionale 
kvalitetsudviklingspulje, så vi kan 
komme til at bruge de midler som der 
er til os (der er overført ca. 160.000 fra 
de sidste 2 år!) og en arbejdsgruppe 
som skal være med til, at belyse vores 
område i forhold til kontrolstatistikerne. 
Vi har også arbejdet ihærdigt på at få 
indført udvidet lænderyg - projekt her i 
regionen, men det er indtil videre 
strandet på, at det i første omgang vil 
betyde en ekstra udgift for regionen. 
Vi håber, at det kommer med i den nye 
OK, som skal forhandles her i år.

Vi håber, at I fortsat vil bruge os til 
spørgsmål vedr. fortolkning af over-
enskomsten ift. region Sjælland, for 
eksempel om reglerne vedr. deling, eller 
om satellitfunktioner eller lignende.
I kan finde vores navne, telefonnumre 
og e-mail-adresser på hjemmesiden.

På SU - medlemmernes vegne,
Marjanne den Hollander

Læs mere om praksissektoren i region 
Sjælland:

http://fysio.dk/Regioner/sjaelland/
Tillidsvalgte/Praksissektoren/Praktiser-
endes-samarbejdsudvalgsmedlemmer

Eller orienter dig generelt i området 
praksis & privat:

http://fysio.dk/praksis/
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Beretning fra 
TR-området

Tillidsrepræsentanterne i region 
Sjælland.

Af Mette Johansen, Bestyrelsesmedlem.

Efter sidste års store konflikt, har der 
været mere stille omkring TR-arbejdet 
i år. Der er blevet afholdt de 4 møder 
om året vi har lagt os fast på og er også 
ved at have fundet en form, der ser ud 
til at fungere. Der er stabilt fremmøde 
til møderne, hvilket vi tolker som tegn 
på, at man får noget ud af at deltage. Vi 
har i løbet af året haft oplæg af hen-
holdsvis Sannie Jørgensen og Jeanette 
Præstegaard. 

Sannie Jørgensen kom på årets første 
møde med et oplæg om lokal lønfor-
handling. Da 1,25 % af lønnen ved OK 
08 er afsat til lokale lønforhandlinger, er 
det et område, der fylder rigtig meget 
for mange tillidsrepræsentanter. Mange 
arbejdspladser har været længe om at 
få sat lønforhandlingerne på skinner, 
så Sannie kom igen i efteråret, og gav 
mere sparring.  

Jeanette Præstegaard talte om etik i 
forhold til TR-rollen, og præsenterede os 
for mange spændende dilemmaer og 
interessante problemstillinger. Vi havde 
en rigtig god formiddag, der satte 
masser af tanker i gang. 

Udover disse oplæg udefra, går 
møderne med erfaringsudveksling og 

diskussioner om de problemstillinger vi 
møder i vores rolle som TR. Det viser 
sig ofte, at andre har oplevet situation-
er, der ligner den man selv står i og har 
erfaringer, de gerne deler.  

Læs alt om tillidsrepræsentanternes 
møder og hvad der sker på området 
her:

http://fysio.dk/Regioner/sjaelland/
Tillidsvalgte/Tillidsreprasentanter/
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Referat fra 
kursusgruppen

Af Merethe Fehrend og Lars Nielsen, 
Bestyrelsesmedlemmer. 

Regionsbestyrelsen bevilligede 1.april 
2009 1500 kr til børnefysioterapeuterne 
i Region Sjælland. Samme beløb blev 
bevilliget af Ergoterapeutforeningen 
Region Øst. 
Beløbet skulle dække udgifterne til 
arrangement med Julie Borge fra Ergo-
terapeutskolen i København. Hun skulle 
fortælle om evidens i forhold til 
SI-behandling. Det var desværre ikke 
muligt at gennemføre arrangementet 
i 2009, så beløbet søges overført til 
2010 og forsøges gennemført 15. januar 
2010.

Bestyrelsen besluttede at afsætte 
10.000 kr til lokale faglige arrangement-
er, men det er kun børnefysioterapeu-
terne, der har benyttet sig af tilbuddet. 
Vi vil gøre mere PR for denne pulje i 
2010.

Bestyrelsen besluttede ligeledes at 
afsætte 70.000 kr til en Minifagfestival i 
2010. Det er muligt at få lov til at over-
føre beløb til det nye år, hvis beløbet 
skal bruges til formålsbestemte 
aktiviteter. Vi mener selv, at Mini-
fagfestivalen i 2008 var en succes, så vi 
forsøger endnu engang. Vi har brug for 
din/jeres hjælp til at få et så spændende 
og udviklende arrangement som muligt, 
både fagligt og fagpolitisk. 

DERFOR: hvis du brænder for et emne, 
har lyst til at hjælpe med at finde 
foredragsholdere, selv har lyst til at 
holde indlæg osv, så kontakt vores 
formand Lise Hansen. Det praktiske 
tager 2 fra bestyrelsen sig af, så der er 
kun programmet du skal beskæftige dig 
med, sammen med 2 bestyrelsesmed-
lemmer.

Læs om arrangementspuljen her:  

http://fysio.dk/Regioner/sjaelland/Ar-
rangementer1/Arrangementspuljen

Læs om Minifagfestival 2008 her:

http://fysio.dk/Regioner/sjaelland/Ar-
rangementer1/Referat-fra-Mini-fagfesti-
val-2008

Her kan du læse lidt om næste 
Minifagfestival: 

http://fysio.dk/Regioner/sjaelland/
Regionalt-nyt/Minifagfestival-i-Region-
Sjalland
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Netværk i region 
Sjælland

Af Lise Hansen, Regionsformand.

I regionsbestyrelsen har vi i den for-
gangne periode været meget optaget 
af dialog mellem medlemmerne, både 
indenfor samme sektor, på tværs af sek-
torerne, ja på alle leder og kanter, men 
i særdeleshed også mellem medlem-
merne og bestyrelsen.

Som sådan er der ikke noget nyt i at 
der dannes netværk. Det har man gjort 
i årevis for at dele viden, ressourcer, få 
indflydelse eller opnå bestemte mål.
Men vi tror at kommunalreformen med 
de større kommuner og større 
geografiske afstande, har skabt et større 
behov for at danne netværk omkring 
det, der vedrører ens hverdag mest og 
om det område der netop optager den 
enkelte fysioterapeut. 

Dette aktualiseres af, at der jo er rigtig 
mange steder, hvor fysioterapeuter kan 
involverer sig og derfor tror vi, at med-
lemmerne selekterer i hvad de involver-
er sig i og måske er mere til at involvere 
sig lidt ad hoc.

Min erfaring som regionsformand er, 
blandt andet fra TR- netværk og fra 
ledernetværk, at det er en rigtig god ide 
at have en planlægningsgruppe for en 
begrænset periode og at opgaven så går 
på omgang.

Som regionsformand vil jeg meget 

gerne være med til at understøtte og 
starte netværk op og være behjælpelig 
med at skabe nogle gode rammer. Men 
det er vigtigt at de det handler om, også 
har en aktiv rolle.

Netværksdannelse og deltagelse 
af regionsformanden til diverse 
netværksmøder har en meget høj 
prioritet, da det er en af de bedste 
muligheder for at få en fornemmelse 
af, hvad der rør sig på arbejdsplads-
erne og dermed blandt medlemmerne 
i regionen. Nedenfor omtales nogle at 
de netværk, jeg som regionsformand 
særligt er involveret i, men jeg er sikker 
på, at der er flere mere eller mindre 
uformelle netværk i gang i regionen.

Hvis du er med i et netværk og vil 
berige os andre med god viden, så skriv 
et lille indlæg til hjemmesiden om det.

Nye netværk

I regionen har der været arbejdet på 
2 nye netværksgrupper. Den ene er 
sikkerhedsrepræsentanterne i regionen.  
I efteråret lykkedes det at få etableret 
et møde for denne gruppe. Formålet 
var ajourføring på arbejdsmiljøområdet, 
erfaringsudveksling og viden deling og 
ikke mindst at får startet et netværk op. 
Det var en rigtig udbytterig dag, som 
bliver gentaget i 2010. I 2010 bliver 
dagen arrangeret i samarbejde med 
Ergoterapeutforeningen, forhåbentlig 
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med mange deltagere.

I efteråret annoncerede regions-
formanden sammen med kontaktperson 
for selvstændige udenfor OK og dennes 
suppleant et medlemsmøde for denne 
gruppe medlemmer. Formålet var at 
finde ud af hvad man har brug for at 
hjælpe hinanden med at bliver klogere 
på og hvad Danske Fysioterapeuter kan 
være bedre til. Desværre var der så få 
tilmeldinger, at vi så os nødsaget til at 
aflyse arrangementet.

Så jeg håber der i den kommende 
periode vil være basis for at afholde et 
møde for gruppen, da jeg fornemmer at 
gruppen er voksende i antal og at der er 
behov for at indtænke gruppen mere i 
eksisterende og kommende muligheder 
for både faglig og beskæftigelsesmæssig 
udvikling, til gavn for alle fysioterapeu-
ter.

Ledernetværk

På lederområder har der også i 2009 
været et samarbejde mellem Dan-
ske Fysioterapeuter og Ergoterapeut-
foreningen, hvor vi planlægger fælles 
temaeftermiddage for vores ledere.
Møderne planlægges af de 2 regions-
formænd og en skiftende lille gruppe 
med repræsentation fra de 2 lederfag-
grupper.

I 2009 er det blevet til 2 møder. Det 
ene omhandlede ”Udviklingstendenser 
i fysioterapi- og ergoterapiprofession-
erne”, her havde vi entreret med vores 
2 faglige afdelinger i planlægningen.
Vi havde inviteret Karen Langvad, 
fysioterapeut, cand. scient. san. samt 
faglig chef i Danske Fysioterapeuter og 
Gitte Mathiasson, ergoterapeut, MSOT 
samt uddannelsesleder på Ergoterapeu-
tuddannelsen i København, til at komme 
med oplæg og derved sætte gang i 
tankerne og diskussionerne med 

lederne.

Det andet møde var planlagt i sam-
arbejde med UCSJ` s Center for 
Videreuddannelse og indeholdt oplæg 
om uddannelsestilbud for såvel ledere 
som medarbejdere. Begge dage har 
været gode og inspirerende og godt at 
få noget med hjem i bagagen.

Netværksmøderne vil også foregå  i 
2010 og planlægningen af et møde i 
foråret er godt i gang.

Børneterapeuterne

Af Rikke Jæger, regionens kontaktper-
son for Fagforum for Børnefysioterapi.

Der bliver afholdt 2 årlige møder for 
børneterapeuterne i region Sjælland – 
hovedsageligt deltagere fra det gamle 
Vestsjællands Amt, eftersom de sydlige 
(Lolland-Falster) børneterapeuter i 
Regionen stadig mødes i deres regi. 
Desuden mødes gruppen af børne-
terapeuter fra specialbørnehaverne 
jævnligt, og vi har for omkring ½ år 
siden dannet en netværksgruppe for 
børneterapeuterne på de fire gamle 
Vestsjællands Amts specialskoler, hvor 
vi også mødes 2 gange årligt.
 
På regionsterapeutmøderne er det 
mange forskellige emner, vi kommer 
omkring. Vi har inden for de senere år 
fået introduktion til bl.a.:

•  KISS-KIDD syndrom.
•  Castillo Morales koncept.
•  Protac produktdemonstration af  
 kugledyne og kuglestol.

Derudover er der på hvert møde 
mulighed for at fortælle om udviklingen 
på de forskellige arbejdspladser, samt 
diskutere aktuelle problemstillinger.
Det sidste møde i september handlede 
meget om mødestrukturen og langtids-
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planlægning i forhold til de oplæg, vi 
gerne vil afholde i dette forum.

På det kommende møde d. 8. marts 
kommer Julie Borge og holder oplæg 
omkring forskning og evidensbasering 
inden for SI-området. Dette oplæg 
bliver finansieret af Danske 
Fysioterapeuter, region Sjælland og 
Ergoterapeutforening, region Øst samt 
en lille deltagerbetaling.
 
Udfordringer på området er det svært at 
sige noget generelt om, da det er meget 
afhængig af, hvilken arbejds-
plads man er på. Men i gruppen er 
nævnt eksempelvis: organiseringen 
af terapeuternes arbejde – øget op-
mærksomhed fra skolelederne på, 

hvor mange reelle timer med børn i 
hænderne.

Nu er det 3 år siden kommunalreformen 
trådte i kraft, men det er uhyre svært 
at gennemskue, hvorvidt kommunerne 
trækker børn/elever hjem for at oprette 
egne tilbud til dem. På skolerne  forlyder 
det, at der kommer flere elever, men 
spørgsmålet er selvfølgelig også, om der 
sker en ændring i sammensætningen af 
de vanskeligheder, vi ser hos eleverne.
 

Her kan du følge med i børneterapeu-
ternes aktiviteter:

http://fysio.dk/Regioner/sjaelland/Net-
vark/Borneterapeuter/
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Brug af 
netværkspuljen

Hovedbestyrelsen i Danske Fysio-
terapeuter havde også i 2009 afsat 
en pulje svarende til 20.000 pr. 
region til at styrke medlemmerne 
i varetagelsen af nye opgaver i 
forbindelse med kommunalrefor-
men.

Vi har bedt 2 af dem, der har fået 
bevilliget midler om at komme med 
et lille indlæg til beretningen.

Et indlæg fra Netværk for praktiserende 
fysioterapeuter i Næstved Kommune 
ved Hans Andersen

Netværket eksisterer nu på andet år. 
Vi har udleveret en folder som vi fik 
tilskud til (Tak for det!) til Næstved 
Kommunes sundhedsafdeling: de prak-
tiserende læger, afdelingerne ortopæd-
kirurgi, reumatologi og afdelingen for 
fysioterapi og ergoterapi på Næstved 
Sygehus. På disse afdelinger har vi 
været ude og informere om vores 
position og arbejde, samtidig med at vi 
afleverede folderen.
Én gang i kvartalet har vi møde med 
Sundhedschef Dorthe Berg. Center chef 
for Næstved Kommune samt over-
fysioterapeut Bjarne Rasmussen 
Næstved Sygehus.

Et indlæg fra Netværk for praktiserende 
fysioterapeuter i Slagelse Kommune ved 
Morten Lynge:

Netværket for praktiserende fysioter-
apeuter i Slagelse Kommune opstod 
som en konsekvens af to ting: 

1. Slagelse Kommunes lange ventetid 
på genoptræning af borgere efter opera-
tion (eller funktionsnedsættelse). Vi har 
siden holdt flere møder med kommunen 
– uden det dog har afstedkommet 
konkrete aftaler. 
2. Kontakt med lokale og regionale virk-
somheder. Vi har pt. kontakt til et større 
firma, som dækker hele kommunen. Vi 
har dog endnu ikke fået en aftale i hus.

Dette samarbejde har vi under opbyg-
ning, med henblik på at sprede vores 
indtægter ud til andre interessenter. 
I netværkets indledende møderække 
bistod en konsulentvirksomheden med 
at finde frem til, hvilken form netværket 
skulle dannes i. Der var tale om alt fra 
uforpligtende netværk til en mere 
forpligtende fælles forretning. Vi 
landende midt i mellem og dannede 
foreningen ”Sammenslutningen af 
klinikker for fysioterapi i Slagelse Kom-
mune”.

På Hovedbestyrelsesmødet 15/12 2009 
blev det besluttet, at puljen ikke skal 
fortsætte i 2010.

Du kan læse mere om netværkspuljen 
på vores regionale hjemmeside:  

http://fysio.dk/Regioner/sjaelland/Net-
vark/Netvarkspuljen
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Samarbejde med de 
andre organisationer 
i region Sjælland

Af Lise Hansen, Regionsformand. 

En vigtig del af det regionale politiske 
arbejde er at være aktiv i samarbejdet 
med de andre organisationer i region 
Sjælland.

I Sundhedskartellet i region Sjælland 
holder vi 4 årlige møder. Dels med 
erfaringsudveksling dels med fælles 
politiske udfordringer. Eksempelvis har 
der været samarbejde mellem 
organisationerne om indgåelse af en 
regional aftale om honorering af tillids-
repræsentanter.

Det regionale formål med at mødes er, 
at vi gennem det lokale fællesskab, 
styrker organisationernes indflydelse 
lokalt på områderne overenskomst, 
uddannelse, arbejdsmiljø, 
sundhedspolitik og synlighed. 

Desuden vil vi styrke vores medlemmers 
kendskab og forståelse for hinanden, for 
på denne måde at pleje medlemmernes 
interesser og stå stærkere overfor 
arbejdsgiverne. Derudover er der en del 
udpegninger vi skal foretage i fælles-
skab, bl.a. udpegninger til MED-udvalg.

I FTF- sammenhæng er der regionalt 
samarbejde på uddannelsesområdet. 
Dette er omtalt under afsnittet om ud-
dannelsen.

Derudover holder vi os orienteret om 
hvad der sker i FTF`s bestyrelse og 
underudvalg og informerer ud til de 
relevante personer. Regionsformanden 
deltager desuden i FTF`s årsmøde og er 
delegeret til FTF`s kongres.
Der har med Ergoterapeutforeningen 
været et fortsat godt samarbejde i 
2009. 
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Hjemmesiden

http://fysio.dk/Regioner/sjael-
land/

Af Lise Hansen, Regionsformand.

Det er her du kan holde dig orienteret 
om hvad der sker i din region.

På hjemmesiden kan du finde informa-
tioner om regionsbestyrelsens og 
regionsformandens arbejde og opgaver.
Desuden findes referater fra diverse 
møder og annoncering af kommende ar-
rangementer.  

Bestyrelsen har hele tiden haft som 
mål, at hjemmesiden er overskuelig, let 
at bruge og indeholder de oplysninger 
medlemmerne i regionen har behov for. 
Og det synes vi er fuldt opnået.

Ca. hver 14. dag udsendes et elek-
tronisk nyhedsbrev. I sommers var der 
118 medlemmer, der abonnerede på 

vores nyhedsbrev. Det lyder ikke af 
meget, men det er ganske pænt sam-
menlignet med de øvrige regioner.

De skal dog ikke afholde os fra at 
komme med en kæmpe opfordring til at 
tilmelde dig og opfordre dine kollegaer 
til at gøre ligeså.

Husk du kan tilmelde dig nyhedsbrev fra 
regionen: 

http://sjaelland.fysio.dk/sw57601.asp
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Regionskontoret

Af Lise Hansen, Regionsformand. 

Desværre er vores lejemål hos HK, 
Valbyvej i Slagelse, opsagt til udgangen 
af maj 2010. HK har selv har brug for 
lokalerne til nyvalgte sektorformænd. 
Som 1. prioritet undersøges
mulighederne hos DSR i Ringsted. 2. 
prioritet er at bo sammen med andre 
relevante organisationer.

Ellers må vi se hvad muligheder der er. 
Hvis vi ikke kan få noget mere centralt i 
regionen med mødefaciliteter, kan 
kontoret sagtens ligge i Slagelse af hen-
syn til den daglige brug af kontoret.

Regionskontorets kontaktoplysninger er:

Lise Hansen
Regionsformand
Danske Fysioterapeuter
Region Sjælland
Valbyvej 65
4200 Slagelse

Telefon:5850 5116
Mobil:5121 5032
E-mail: sjaelland@fysio.dk       
Web: http://sjaelland.fysio.dk
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Kommende opgaver 
for bestyrelsen

Af Lise Hansen, Regionsformand.

Jeg mener, at arbejdet med de områder, 
der er beskrevet i plan 2010, vil danne 
omdrejningspunkt for en del af vores 
aktiviteter.

•  Engagerede og tilfredse medlem- 
 mer.
•  Mere forskning – flere forskere
•  Kvalitet i træningen
•  Nye jobs – nye arbejdsområder
•  Ligelønsarbejde – og den brede  
 ligelønsdagsorden

Derudover:

•  Fortsat arbejde på at udbygge  
 information til og kommunikation  
 med medlemmerne. 
•  Medvirke til at der kan etableres  
 flere praktikpladser i praksissek- 
 toren.
• Fortsat støtte til etablering af  
 netværk
•  Arbejde for at region Sjælland 
 får en praksiskonsulent.
•  Opfølgning på valget 2009.
•  Fokus på rekruttering af 
 fysioterapeuter til yderområderne

Med disse betragtninger vil jeg afslutte 
dette års beretning og håber medlem-
merne vil deltage i generalforsam-
lingen og give bestyrelsen input til 
næste periode.

Lise Hansen
regionsformand
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Indkaldelse til 
generalforsamling 2010

Dato:   Tirsdag den 2. februar. 

Tid:   Kl. 19-22.

Sted:   Regionskontoret, Valbyvej  
  65, 4200 Slagelse.

Forplejning:  Der vil være et let trakte- 
  ment fra 18.00. I pausen  
  vil der være kaffe og te.

Tilmelding: Af hensyn til forplejning  
  bedes medlemmerne  
  tilmelde sig senest 21.  
  januar på:

  sjaelland@fysio.dk.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Beretning om regionsbestyrelsens

arbejde og drøftelse af kommende års

aktiviteter.

2. Indkomne forslag.

3. Godkendelse af regnskab.

4. Fremlæggelse af budget.

5. Valg af regionsbestyrelse og sup-

pleanter.

Årsberetning 2009 vil blive

lagt på regionens hjemmeside medio 

januar: http://sjaelland.fysio.dk

Denne bedes medbragt.

Regionsbestyrelsen håber at se rigtig 

mange af regionens medlemmer til 

gode diskussioner om bestyrelsens

arbejde i regionen og andre emner, 

som medlemmerne ønsker at debat-

tere med bestyrelsen. Hvis du allerede 

nu har et emne du vil bringe op, må du

meget gerne sende en mail

om dette til sjaelland@fysio.dk.

Hilsen Regionsbestyrelsen.
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Nuværende 
regionsbestyrelse 
2009-2010

Formand: Lise Hansen 
   
Menige:  Jytte Wagner     Praktiserende, Holbæk
  Merethe Fehrend    Praktiserende, Holbæk
  Lisbet Jensen     Næstved Sygehus
  Dorthea Stubbe Østergaard   Høje Tåstrup Kommune
  Lars Nielsen     Praktiserende, Slagelse

TR:  Rikke Sigvardt    Køge Sygehus.
  Mette Johansen    Køge Kommune

Praktiserendes kontaktperson: 

  Marjanne den Hollander   Mobil, ridefys., Næstved

Studerendes repræsentant:    Vakant

Suppleanter: Anne Louise Kier   Praktiserende, Holbæk
   Peter Johansen   University College, Sjæl- 
        land

Orlov:  Line Reffelt Jørgensen(TR)   Holbæk Kommune
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Hvem er på valg? 

Der skal i år på generalforsamlingen 
vælges 3 menige medlemmer for en 
2-årig valgperiode.

På valg er:

Jytte Wagner   
Villig til genvalg

Lars Nielsen   
Villig til genvalg.

Dorthea Stubbe Østergaard 
Genopstiller ikke.

Desuden skal der vælges 2 suppleanter 
for en 1-årig periode.

Valgperioden starter efter valgets 
afholdelse.

De fysioterapeutstuderendes medlem af 
regionsbestyrelsen, skal vælges blandt 
regionens fysioterapeutstuderende. Det 
er regionsbestyrelsens ansvar at sørge 
for, at der foranstaltes valg af en 
fysioterapeutstuderende til 
regionsbestyrelsen. 

Regionsformanden har sendt mail til 
alle de studerende og vi har haft opslag 
på vores hjemmeside. Derudover har 
regionsformand og bestyrelsesmedlem-
merne gjort PR for pladsen hvor det er 
muligt, dog uden resultat. Så desværre 
har vi vakance på pladsen for en 
studerende.
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Bestyrelsens 
ansvarsområder

Formand:     Lise Hansen 

Kursus:     Merethe Fehrend 
      Lars Nielsen
      Anne Louise Kier
  
FTF:       Lise Hansen
      Lisbet Jensen
      Mette Johansen
      Rikke Sigvardt

TR:      Rikke Sigvardt
      Mette Johansen

Praksisområdet:    Marjanne den Hollander
      Lars Nielsen
      Merethe Fehrend

Uddannelse/ forskning:   Jytte Wagner
      Lise Hansen

Web:       Lise Hansen
      Marie Fisker (web-redaktør)

PR:       Alle

Fraktioner/faggrupper/fagfora:  Lise Hansen
      Dorthea Stubbe Østergaard.

Netværk:     Alle har et ansvar for at inspirere til og  
      støtte op om netværk.   
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Danske Fysioterapeu-
ters repræsentation i 
eksterne udvalg

Det regionale samarbejdsudvalg for fysioterapiområdet i region Sjælland:

Marjanne den Hollander (næstformand), Jytte Gammelby, Kenneth Andreasen, Hans 
Andersen, Lise Hansen (observatør).

Uddannelsesudvalg for Fysioterapeutuddannelsen og tilknyttede efter- og 
videreuddannelser:

Lise Hansen (formand), Jytte Wagner.

Regionsbestyrelsesmedlemmer i underudvalg og råd under Hovedbesty-
relsen:

Udvalg for sundhedspolitik og analyse:    Lise Hansen 
Tillids repræsentant rådet:      Lisbet Jensen.
Danske Fysioterapeuters sikkerhedsrepræsentantråd:  Lisa í Dali.

Regionens repræsentanter til Repræsentantskabet: 

Lise Hansen samt valgt ved urafstemning: Lisbet Jensen, Line Reffelt Jørgensen, 
Marjanne den Hollander (indtil 1. juli 2010).

Repræsentation i Hovedbestyrelsen:

Lise Hansen, Marjanne den Hollander (suppleant for de repræsentantskabsvalgte 
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HB - medlemmer. Valgt Rep. 2008).

Fysioterapeuter i FTF-udpegninger:

Region Sjællands Hoved -MED udvalg: Lisbet Jensen (suppleant Lise Hansen)
Region Sjællands MED - Sundhed:   Lisbet Jensen (suppleant Lise Hansen)
MED - Hovedudvalg, Næstved Kommune:  Karen Dam.
MED – Hovedudvalg, Sorø Kommune:  Sanne Ifversen Hansen. 

Fysioterapeuter i Sundhedskarteludpegninger:

Uddannelsesråd i Slagelse Kommune:  Lise Hansen

Lokale beslutningsfora i forhold til kompetenceudvikling og seniorpolitik:

Sorø Kommune:  Sanne Ifversen Hansen
Lejre Kommune:  Nina Henriksen.
Køge Kommune:  Mette Johansen.
Solrød Kommune:  Nanna Kanstrup

Derudover er mange tillidsvalgte valgt ind i lokale arbejdsplads - og område - MED 
- udvalg.

Derudover er regionsformanden repræsentant følgende steder:

Delegeret til PKA.
Delegeret til FTF`s kongres.
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Statistiske 
oplysninger

       21/12 2009  11/12 08

Samlet medlemstal i regionen:   1041   1024      
Ordinære medlemmer i regionen:   1003   983

Hovedarbejdsplads

Andre OK:                1    2 
Regionen:      222       224    
Staten:          25         26 
KL:         356       337 
Praksis:        345       332 
Privat:           16        16

Øvrige tal

Ridefysioterapeuter:           6         3    
Selvstændig udenfor overenskomst:  23       17   

Tillidsvalgte i regionen

SU-medlem, praktiserende:          3        4        
Tillidsrepræsentanter:    41      38 
Sikkerhedsrepræsentanter:        25     16
Kontaktperson for ridefysioterapeuter:  1       0
Kontaktperson for selvstændige uden OK:  1        0  
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Prioritering af 
arbejdsopgaver og 
aktiviteter i 2009

Uddrag af referat fra bestyrelsesmøde 
1. april 2009.

Vi tog udgangspunkt i de indsats-
områder vi havde oplistet for 2008, de 
tanker og tilkendegivelser, der fremkom 
på generalforsamlingen samt hvad vi 
havde nævnt i årets løb.

Der kom følgende emner på banen:

Valg 2009: 

Af udsendte materiale fremgår: 
Danske Fysioterapeuter, centralt, har 
valgt hvilke tværgående emner forenin-
gen særligt skal arbejde med i forbind-
else med de kommende regionale valg. 
Der drejer sig om, i forhold til 
kommunalvalg: Genoptræning/vedlige-
holdende træning, børn, sundheds-
fremme/ forebyggelse. I forhold til de 
regionale valg: træning frem for ex. 
operation, genoptræningsplaner til alle.
Den overordnede målsætning for 

foreningen i forbindelse med vare-
tagelsen af foreningens interesse i de 
lokale valg, er fastsat til at være:

•  At de forskellige medlemsgrup-
 per kan se sig selv i foreningens  
 politiske indsats i forbindelse  
 med valget.

•  At foreningen opnår presse-
 omtale af de udvalgte emner  
 i samtlige 98 kommuner i forbin-
 delse med valgkampen.

•  At der skabes rammer for at 
 engagere og mobilisere 
 regionspolitikerne i forbindelse  
 med de lokale valg

Synlighed: 

Internt? eller eksternt? Hvad vil vi opnå? 
Hvordan vil vi så gøre? Kan vi prøve at 
holde vores regionsbestyrelsesmøder 
andre steder i regionen og kombinere 
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det med åbent bestyrelsesmøde? PR for 
vores hjemmeside og nyhedsbrev.

Aktivere medlemmerne: 

Hvordan får vi gjort det organisatoriske 
mere interessant?  Er det den faglige 
del, der er i højsæde hos medlem-
merne? Det organisatoriske og det 
faglige hænger sammen.

Skabe helhed i regionen: 

Er regionen for delt i nord og syd? Er 
der forskel på medlemsaktiviteten.

Dialog mellem sektorerne: 

Stadig meget vigtigt. Hvordan gør vi 
det så?  Hvordan klæde kommunale og 
praktiserende på til at gå i dialog? Alle 
medlemsgrupper skal være i dialog. 
Hvordan arbejde med at få helheden 
frem og ikke modsætningerne?

Praksiskonsulent: 

Er på dagsordenen til SU-mødet 
30.april. Har høj prioritet.

Struktur: 

Vi skal løbende diskutere vores struk-
tur. Vi vil have en diskussion, om vi får 
nok ud af det regionale led. Er det den 
rigtige struktur vi har?

Uddannelse: 

Hvilket niveau uddanner vi til? Hvor er 
vi på vej hen? Er vi enige om 
snitfladen tværfaglighed/fysioter-
apeutisk faglighed?(uddanne til højt 
fagligt niveau og så ”lave plejeopgaver”) 
Hvordan påvirker vi? Desuden noget 
om uddannelsernes placering og antal 
studerende.

Genoptræningsplaner: 

Bestyrelsen vil tage en opsummering 
af hvordan det ser ud. Hvem mener og 
siger hvad.

Regionens sygehusplan:

Vigtigt at vi synliggør den sydlige del. 
Der er undren over, at sundheds-
ministerens borgermøder begge blev 
holdt i den øvre del af regionen.  Er der 
for lidt politisk fokus på den sydlige del. 
Den sydlige del skal være ligeså synlig.

Rapport fra DSI(Dansk Sundhedsin-
stitut): 

Rapporten omhandler bud på strategisk 
organisering af ergoterapeuter og fysio-
terapeuter i fremtidens sygehusvæsen.  
Rapporten er offentliggjort:  http://
www.fysio.dk/sw108304.asp.
Lise sidder i den arbejdsgruppe, der er 
nedsat af de 2 foreninger.

Konklusion:

Stor fokus på de kommende regionale 
valg: 

Sekretariatet og politikerne 
arbejder videre med strategien. Vi har 
emnet på vores regionsbestyrelsesmøde 
26/5 som forberedelse til regions-
konferencen. Her er det overordnede 
tema på anden dagen: Hvordan udnyt-
ter vi foreningens fælles ressourcer. Alt i 
alt vil vi få meget mere viden, materiale 
og inspiration, når vi når videre frem.
Uddannelsestemaet tages op på vores 
planlagte 2-dagesmøde.

Synlighed/ medlemsaktivering/sammen-
hæng: 

Hvis vi er synlige, aktiveres medlem-
merne så og på den måde skabes sam-
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menhæng. Ingen samlet konklusion, 
men vi kommer jo ind om det også ved 
indsats i forbindelse med valg. Emnet 
tages op på vores 2-dages møde, men 
sættes på næste møde for evt. plan-
lægning af bestyrelsesmøder andre 
steder.

DSI – rapporten:

Sættes på næste møde, da arbejdsgrup-
pen skal afslutte sit arbejde inden som-
merferien.

Struktur: 

Sættes på emnelisten.

Praksiskonsulent: 

Det er en lokal politisk beslutning om 
der skal være en 
praksiskonsulent. Der er arbejdet vir-
kelig hårdt på det. Vi afventer udfaldet 
af SU mødet 30.april. Så må vi vurdere 
på, hvilke handlemuligheder vi har.

Genoptræningsplaner: 
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Sættes på emnelisten

Regionens sygehusplan: 

Situationen følges og vi vil være aktive 
med at give høringssvar også fremover 
i processen. Der er afgivet høringssvar 
vedr. forslag til fordeling af special-
iserede funktioner i Region Sjælland 
2009-2012. Ligger på hjemmesiden.

Dialog mellem sektorerne: 

Tanker fremme om vi skal lave dialog-
møder. Ex. 3 steder i regionen. Der skal 
arbejdes videre med dette. Sættes på 
vores 2 dages møde.
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Årsberetning 2009
           REGION SJÆLLAND


