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Forord

Kære medlem i region Sjælland!

Du sidder nu med den skriftlige 
beretning for 2010 fra Danske 
Fysioterapeuter, region Sjælland.

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. 

Desuden indeholder beretningen en 
oversigt over, hvem der sidder i regions-
bestyrelsen, hvem der er på valg, og 
ikke mindst indkaldelsen til 
generalforsamlingen. 
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 2010. 

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 en-
gagerede medlemmer er det ikke muligt 
at synliggøre Danske Fysioterapeuter i 
regionen. Regionsbestyrelsen håber at 
se rigtig mange medlemmer til en god 
og konstruktiv generalforsamling. 

Er der noget, som du syntes, der 
mangler i den skriftlige beretning, så 
er der mulighed for at få uddybet det i 
forbindelse med den mundtlige 
beretning og diskussion på general-
forsamlingen.

På vegne af regionsbestyrelsen, 

Lise Hansen 
Regionsformand
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Regionsbestyrelsens 
arbejde i 2010

Af Lise Hansen, Regionsformand.

Siden sidste generalforsamling har 
regionsbestyrelsen sammenlagt af-
holdt 4 heldagsmøder. 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 
decentrale politiske led i Danske Fysio-
terapeuter. 

Regionsbestyrelsesmøderne har haft 
spændende og vigtige emner på dags-
ordenen eksempelvis: 

• Sygehussituationen, hvordan er 
 planerne for de forskellige   
 matrikler, flytning af afdelinger 
• Hvilke konsekvenser har det for  
 vores medlemmer? 
• Hvor kan vi gå ind og støtte? 
• Besparelser i region og 
 kommuner 
• Forberedelse til repræsentant-
 skabsmødet 2010, hvor vi havde  
 besøg af Johnny Kuhr og vores  
 nye direktør i Danske Fysio-

 terapeuter, Jette Frederiksen,  
 hvor vi diskuterede faglige 
 selskaber, nedsat kontingent og  
 kvalitet i træning.
• Danske Fysioterapeuters strategi  
 for den politiske indsats i forhold  
 til videreudvikling af fysioterapi i  
 psykiatrien. 
• Beskæftigelsen
• Opfølgning på regions
 konferencen

Derudover er der på alle bestyrelses-
møderne faste punkter med orientering 
og deraf afledt diskussion og inspiration 
fra Hovedbestyrelsen og de ansvars-
områder de enkelte regionsbestyrelses-
medlemmer dækker. Disse områder 
beskrives  i denne beretning.

Vores møder og dagsordener har været 
præget af, at der er rigtig mange 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 
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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 
skal være afrapportering og intern 
diskussion. 

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 regions-
bestyrelsen ikke kan fungere uden 
medlemmernes engagement, ligeledes 
kan regionsformanden ikke fungere 
politisk uden en bestyrelse. 
Regionsbestyrelsen består af pt. 9 

medlemmer, der kommer fra forskel-
lige sektorer, med forskellig faglig og 
organisatorisk baggrund, erfaring og 
geografisk tilhørssted. Det er vigtigt at 
en bestyrelse er bredt sammensat for at 
kunne favne alle regionens knap 1000 
medlemmer og arbejde for at varetage 
jeres interesser.
Du kan læse meget mere om regions-
bestyrelsen og læse referaterne fra 
vores møder her:

http://fysio.dk/Regioner/sjaelland/Re-
gionsbestyrelsen/

Hele reportagen fra årets regions-
konference er i fagblad 11.

http://fysio.dk/Upload/Fysioterapeu-
ten/2010/Nr%2011/FYS_20100625.pdf
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Det politiske arbejde

Af Lise Hansen, Regionsformand. 

Overordnet er formålet for Danske 
Fysioterapeuter at varetage medlem-
mernes faglige og økonomiske inter-
esser. I målsætningen for den politiske 
struktur står om det decentrale led at:

Danske Fysioterapeuter skal være synlig 
i lokalmiljøet, lette at finde og nemme 
at komme i kontakt med. Medlem-
mernes kontakt til organisationen 
lokalt bør naturligt være til regionens 
bestyrelse, og medlemmerne skal i vidt 
omfang inddrages i regionens arbejde 
og medvirke i organisationens lokale 
virksomhed.

Regionsbestyrelsens og herunder 
regionsformandens opgave er over-
ordnet at udmønte Danske Fysio-
terapeuters politikker i regionerne.
Det kan ske ved at:

• have kontakt til og samarbejde  
 med andre organisationer ex. via  
 Sundhedskartellet 
• understøtte samarbejdet mellem  
 sektorerne 
• vedligeholde/understøtte 
 dannelse af netværk 
• understøtte regionale faglige 
 arrangementer, temadage m.v. 

• have lokal fagpolitisk kontakt/ 
 service til medlemmerne 
• have kontakt til patientforeninger 
• sikre bedst mulig repræsentation  
 i råd og udvalg 
• deltage i udvalg, konferencer  
 m.m. 
• have kontakt til medierne 

Du kan finde hele ordlyden for målsæt-
ningen for den politiske struktur og de 
administrative retningslinjer  for  region-
erne her:

http://fysio.dk/org/om-os/

Men hvordan udøves det politiske
arbejde i det daglige?

Herunder er en række eksempler på de 
handlemuligheder, der benyttes.

På hjemmesiden under ”politisk arbe-
jde” kan medlemmerne se et udpluk af  
læserbreve, der er trykt i pressen og 
høringssvar, der er afgivet.

• skrive læserbreve
• afgive høringssvar
• komme med udtalelser.
• besvare medlemshenvendelser  
 og være i kontakt med 
 medlemmerne
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• Følge op på medlems-
 henvendelser
• Følge med i dagsordener og 
 referater fra kommuner og region
• Følge med i den regionale   
 presse.
• Følge med i hvad KL siger, hvad  
 Danske Regioner siger, hvad  
 Sundhedsstyrelsen siger
• Bruge de rette anledninger til at
  kontakte politikere og 
 embedsmænd
• Være ambassadør for og 
 synliggøre Danske Fysioterapeu- 
 ters politikker, medlemmer, 
 indsatser.
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• Understøtte medlemmerne, når  
 de skal i kontakt med politikere,  
 ex. TR.
• Deltage i orienteringsmøder med  
 politikere og embedsmænd
• Deltage i formøder til ex MED-  
 udvalgsmøder 
• Holde sig orienteret i de faglige  
 organisationers netværksmøder i
  kommunerne og deltage efter  
 behov.
• Opfordre vores tillidsvalgte til,  
 at være involveret i diverse ud 
 valg og støtte op om dem.
• Støtte op om netværk, deltage  
 og høre hvad der rør sig.
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Samarbejde med de 
andre organisationer

Af Lise Hansen, Regionsformand. 

Det er vigtigt at være aktiv i sam-
arbejdet med de andre organisationer i 
regionen.

I Sundhedskartellet i region Sjælland 
har vi formuleret formålet med vores 
møder. Det er, at vi gennem det lokale 
fællesskab, styrker organisationernes 
indflydelse lokalt på områdernes over-
enskomst, 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 fællesskab, bl.a. udpeg-
ninger til MED -udvalg. 

Vi holder typisk 4 møder årligt. På årets 
møder har vi drøftet anvendelsen og 
fordelingen af årets midler til 
kompetenceudvikling i region og kom-
muner samt seniorordninger i kom-
munerne. Midlerne er en udløber af OK 
08 og er udmøntet i Trepartsaftalen. De 
løber fra 2008 – 2011. Vi har afholdt 
fællesmøder for de medlemmer, der har 
siddet i de besluttende fora, hvor vi har 

gjort brug af Charlotte Vinderslev fra 
SHK, centralt.

Vi har diskuteret den nye sygehusplan 
og kommet med fælles høringssvar til 
fremtidens sygehuse i region Sjælland.
Vi har forskellige fælles aktiviteter i 
støbeskeen i forhold til OK 11, alt af-
hængig af forhandlingernes udfald.
Hvis vi skulle komme i konflikt, er vi klar 
med fælles initiativer for at samordne 
og styrke indsatsen under strejken. Hvis 
der opnås et resultat, vil vi afholde et 
fælles TR – møde, hvor omdrejnings-
punktet er nye udfordringer på bag-
grund af OK – 11 og den dårlige 
økonomi i region og kommuner.

I forbindelse med de mange om-
placeringer, der skal ske i forbindelse 
med den nye sygehusplan, har vi 
diskuteret konsekvenser for de med-
arbejdere, der bliver omplaceret og 
hvordan sammenlægninger håndteres i 
forhold til antal TR.

I forbindelse med opstart af OK 11 har 
der været fælles Hovedbestyrelsesmøde 
for alle SHK- organisationerne, hvor 
både vores og arbejdsgivernes krav blev 
præsenteret.

Af øvrige samarbejdsrelationer kan 
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nævnes, at jeg aktuelt sidder i en styre-
gruppe sammen med de øvrige organ-
isationer på sygehusene. Styregruppen 
er nedsat som udløber af arbejdet i 
Danske Regioners referencegruppe om 
opgaveglidning i sundhedsvæsenet. Der 
er så nedsat en styregruppe til at op-
starte projekt i region Sjælland om den 
ældre medicinske patient–optimering af 
patientforløb for KOL og hjerte-
patienter.  

Overordnet vil jeg sige det på den 
måde, at jeg som regionsformand 
prøver at være til stede der hvor det er 
vigtigt at Danske Fysioterapeuter viser 
sig og giver deres mening til kende. Det 
er også at deltage i fællesmøder, ved 
diverse konferencer, temadage og 
orienteringsmøder i regionen og i 
kommunerne.
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Beretning fra 
TR-området
 
Af Lisbet Jensen, Line Reffelt Jørgensen 
og Mette Johansen

2010 på TR-området har i høj grad stået 
i nedskæringernes og omstrukturering-
ernes tegn. Ved vores første regions-TR-
møde i marts, var det endnu ikke klart 
hvor hårdt besparelserne ville ramme og 
mødet handlede om MED systemet, dets 
muligheder og begrænsninger, samt 
hvordan vi som TR kan få mest muligt 
indflydelse. Det var konsulent Sanne 
Kjærgaard Nikolajsen fra 
organisationen for offentlige ansatte 
der stod for oplægget og svarede på 
spørgsmål og i det hele taget fik sat 
nogle gode diskussioner i gang.

Ved vores næste møde var nedskæring-
er og besparelser begyndt at fylde i 
mange af kommunerne. I regionen var 
den nye sygehusplan og medfølgende 
besparelser ved at blive implementeret. 
Både omstruktureringer og besparelser 
betyder risiko for fyringsrunder og det 
medførte en længere snak om nogle 
af de problematikker vi som TR bliver 
involveret i. Dels TRs rolle i forbindelse 
med fyringer, nedskæringer og omstruk-
tureringer. De fleste fik forhåbentlig et 
lidt klarere billede af hvornår man som 
TR skal søge indflydelse og hvornår man 
skal lade lederne om at tage beslut-
ningerne. Dels om definitionerne på 
hvornår ændringer i arbejdsforhold 
anses for at være væsentlige og dermed 
giver den enkelte ret til at sige fra. 
Ved dette møde var der også en diskus-

sion om hvad vi fremadrettet kan bruge 
Lise som formand til. Det er jo i høj 
grad at skabe opmærksomhed omkring 
vores vilkår, skabe debat i det offentlige 
rum og tage kontakt til politikkerne, 
noget der efterfølgende har været brug 
for. Endelig fik vi en introduktion til Mit-
Fysio, da flere havde givet udtryk for at 
det var lidt kompliceret at bruge. Tanken 
er selvfølgelig at skabe rum for at 
etablere et lukket debatforum, hvor vi 
kan erfaringsudveksle om svære sager 
uden at blive kigget over skulderen og 
uden at udenforstående kan læse med.

På vores 3. møde havde vi besøg af 
Anette Kappel, der er socialrådgiver. 
Hun kom med et spændende og lære-
rigt oplæg om sygedagpengeloven og 
om hvilke muligheder der kan være 
for at hjælpe og støtte kolleger der er 
langtidssygemeldte eller på anden måde 
har svært ved fortsat at arbejde på 
almindelige vilkår. 

Vores sidste møde handlede dels om 
forslagene til repræsentantskabs 
mødet i november, dels de problematik-
ker man står i som TR i forbindelse med 
omstruktureringer, sammenlægninger 
og nedskæringer. Denne mulighed for 
at erfaringsudveksle er en væsentlig 
del af vores møder. De er et godt forum 
at bringe sager op, som man ikke kan 
diskutere med sine kolleger på 
arbejdspladsen.
Alt i alt har det været et spændende og 
udfordrende år på TR-området!
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Arbejdsmiljøarbejdet 
i regionen

Af Lisa í Dali, arbejdsmiljørepræsentant 
og bestyrelsesmedlem.

Der er med afsæt i Årskonferencen for 
Arbejdsmiljørepræsentanterne 2009 
ved at blive etableret et samarbejde 
på regionalt plan. Der har været af-
holdt 2 møder i alle regioner. Dog var 
forårsmøderne i stor udstrækning ramt 
af vejrgudernes forbandelse - snedriver 
og spejlglat føre.
 
På det første møde gennemgik Sannie 
Jørgensen fra Danske Fysioterapeuter 
de seneste ændringer i lovgivningen 
vedr. arbejdsmiljø og hvilke betydninger, 
det får for ansatte i kommuner og 
regioner. En sidegevinst ved dette første 
møde var netværksdannelse.
 
Det andet møde blev holdt sammen 
med region Hovedstadens repræsent-
anter. Det foregik på Arbejdsmiljø-
instituttet. Her var dagen igen delt op i 
2 emner, nemlig et oplæg fra en forsker 
om “Den gode arbejdsplads” og hvordan 
vi skaber den og bevarer den. 
Det andet emne var en gennemgang og 
introduktion til MitFfysio,
 
Endelig var der Årskonference i Bygge-
centrum i Middelfart, hvor den ændrede 
lovgivning igen blev gennemgået af en 
fra BUPL, som har siddet med i 

arbejdsgruppen. Der var masser af nyt-
tig viden.

Om eftermiddagen havde Gitten Ham-
merberg et fantastisk oplæg om per-
sonlighedstyper, og om hvad man kan 
bruge sin viden om DET til. Der var 
chance for, at lære en hel masse om sig  
selv og at få et godt grin.
 
Arbejdet i Arbejdsmiljørepræsentant-
rådet fortsætter med 4 årlige møder. I 
år bliver der lagt meget fokus på kon-
takt med gen- og nyvalgte og dermed 
også videre netværksdannelse. 

Øvrige emner for i år og de næste 
mange, mange år: 

• Tabuer - mobning og vold 
• APV - redskaber til at finde
 undersøgelser 
• Sundhedsfremmende tiltag 
• Social kapital
• Sygefravær
• Standard for Sundhedsledelse
• Seniorvilkår
 
Endelig skal vi finde ud af, om der skal 
være et samarbejde mellem TR - råd og 
AMIR - råd - hvorfor og hvordan.
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Praksissektoren i 
region Sjælland 

Året 2010 for samarbejds-
udvalgsmedlemmerne.

Af Marjanne den Hollander, Bestyrelses-
medlem.

Det har været et uforholdsmæssigt 
travlt år - forhåbentlig et atypisk år.

Der har været 3 ordinære SU-møder og 
2 ekstraordinære SU-møder med 
tilhørende formøder.

Det ene ekstra-ordinære møde 
omhandlede vores økonomi-protokollat 
som vi for første gang har fået ind-
flydelse på indholdet af. Vi har kon-
kluderet, at der er kommet mange flere 
patienter igennem, men udgifterne pr. 
patient er i 2009 ikke steget. Det ser 
derfor ikke ud til, at fysioterapeuternes 
adfærd er årsag til stigningen.

Det andet ekstraordinære møde om-
handlede bl.a. en del sager vedr. ydelse 
0114  (tillæg for særlig tidskrævende 
indsats). Regionen har hørt cirka 20 
ydere, hvorfor de har brugt tillægget 
så meget mere end resten af fysiotera-
peuterne. Gennemsnit er 9 % for § 
51. En del af disse ydere lå på 85 % 
og ligefrem 100 %. De har så afgivet 
forklaring; nogle enkelte havde gode 
forklaringer, som kunne tages til efter-

retning, men en hel del forklaringer var 
ikke gode nok. Det er vigtigt at huske, 
at man skal kunne godtgøre, at man 
bruger særlig meget TID, udover at de 
symptomer, som er nævnt i overens-
komsten, skal være tilstede. 
Smertetilstande er IKKE omfattet. 
Kommunikationsbesvær er at forstå som 
f.eks  afasi eller hvis man skal bruge en 
tolk af en eller anden art. Vi var uenig 
med regionen i, hvad konsekvenserne 
skulle være for dem som ikke kunne 
forklare sig korrekt. Derfor er disse 
sager sendt til LSU. 

Der er herudover uenighed om, hvordan 
limiteringen i vores gamle delingsaftale 
skal fortolkes. Vi mener eksklusive 
patientandel, regionen mener inklusive 
patientandel. Det har været oppe i LSU 
i  december 2010. Jeg har i skrivende 
stund ikke fået referat fra mødet.

Der er aftalt nye delingsprincipper, hvor 
man fremover  fastsætter en limitering, 
som er et gennemsnit af de sidste 3 års 
omsætning incl. patientandel. 

Det har været arbejdsgruppe - år!

• Kontrolstatistik  (3 møder)
• Økonomiprotokollat (3 møder)
• Praksisplan (3 møder indtil 
 videre)
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• Delingsprincipper (1 møde)
• Kvalitetsudviklingspulje 
 (3 møder)

Til de allerfleste møder, har der været 
afholdt formøder med hele gruppen.
Der har været SU-konference 1 dag og 
en 2-dages årskonference hvor vi bl.a. 
fik et forhandlingskursus.

Jeg har som koordinator været i 
regionsbestyrelsen, hvor der blev af-
holdt 5 heldagsmøder samt en 2-dages 
regionskonference; samt afholdt ERFA 
-møder med sekretariatet og de andre 
regioners koordinatorer.

Nye tiltag:

Der undersøges på klinikniveau i 
forbindelse med kontrolstatistik for 
2010, da der muligvis er uhensigtsmæs-
sige arbejdskulturer, i en del klinikker, 
uden at man kan se det i de individuelle 
statistikker. Derfor bliver man måske 
ikke opmærksom på, at man behandler 
mere end sine kolleger. Og som I nok 
alle ved, giver det en risiko for at vi 
overskrider økonomiprotokollatet med 

dertilhørende takstnedsættelser 
kollektivt, til følge. Vi vil derfor være lidt 
mere skarpe m. h. p. kontrolstatistik-
kerne i det kommende år end tidligere.

Regionen har, i det kommende år, 
bebudet en undersøgelse af niveauet for 
ydelse 0114 på §62, med dertilhørende 
høring. 

Vedr. kvalitetsudviklingspuljen har vi 
ikke kunne godkende projekter, som 
blev indsendt, da de ikke opfyldte de 
kriterier, som er opstillet. Hvis der er 
nogen, som brænder for, at udvikle 
projekter hører vi meget gerne fra jer!

Der har desværre ikke været så meget 
tid, til kontakt med jer medlemmer, men 
jeg vil opfordre jer til at maile til os, 
hvis der er noget, som vi burde tage op 
i SU eller hvis I har spørgsmål 
vedrørende overenskomstens 
fortolkning her i region Sjælland.

På vegne af samarbejdsudvalgsmedlem-
merne,

Marjanne den Hollander
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Selvstændige 
udenfor OK
 
Af Jørn Mortensen, kontaktperson for 
selvstændige fysioterapeuter udenfor 
overenskomst i region Sjælland.

Efter store overvejelser har jeg besluttet 
at tage 2 år mere som kontaktperson i 
region sjælland. 

Som kontaktperson for region Sjælland 
har det reelt været uden mandat, da 
der ikke har været større interesse for 
denne funktion og stort set ingen 
henvendelser.

Det er dog min  tro og baggrunden for 
at tage 2 år mere, at behovet for en 
kontaktperson i Danske Fysioterapeuter 
vil være voksende. 

Med den for tiden førte sundheds-
politik i form af fortsatte nedskæringer 
og begrænsninger særligt i den offent-
lige sektor og med en fortsat udklæk-
ning af nye fysioterapeuter (ca. 500 pr. 
år), vil der nødvendigvis forekomme 
mangel på stillinger i den offentlige sek-
tor og tilsvarende oprustning af job i 
den private sektor. Fremadrettet vil der 
formodentlig kun blive udløst ganske 
få ydernumre og med den økonomiske 
situation, der tegner sig, kunne man 
håbe/frygte at  tilskuddet fra den offent-
lige sygesikring til §51 pt. vil være en 

saga i fremtiden.

Derfor vil det allerede nu være fristende 
og nødvendigt for nyuddannede fysio-
terapeuter at starte som selvstændige 
enten i enkeltmands praksis eller i 
fællesskaber som allerede nu findes 
flere steder i landet. 

Danske Fysioterapeuter er ganske klar 
over denne situationen, og er i hvert 
fald blevet gjort det klart af Fraktionen 
af Frie Fysioterapeuter (3F) som 
desværre nu er ved at lukke ”forretning-
en” da ingen bestyrelsesposter, bortset 
fra een, er blevet besat. 

Jeg har med tilfredshed oplevet en sta-
dig større interesse fra Danske Fysio-
terapeuters side, særligt de sidste 2 år, 
hvor vi nu teknisk set, bliver betragtet 
som fysioterapeuter, der har samme ret-
tigheder og pligter som kollegaer 
indenfor OK: 

Går man som fysioterapeut rundt og har 
en god ide til et forretnings grundlag så 
kan man søge støtte og vejledning via 
Danske Fysioterapeuter  og føle at man 
får lidt for sine kontingent penge.

Da jeg som kontaktperson som sagt 
ikke har oplevet noget større behov 
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for min funktion i region Sjælland, har 
jeg valgt at køre ”parløb” med kontakt-
personen for region Hovedstaden, Anne 
Marie Jensen og deltaget i de møder,
der igennem sidste år er blevet afholdt 
i Hovedstaden, men har været åbne for 
region Sjællands medlemmer.

Interessen for vores kontaktperson 
arbejde er betydeligt større i Hoved-
staden og skyldes formodentlig den 
større population og dermed øget 
mulighed for at drive klinik udenfor OK. 

Vi har som kontaktpersoner mulighed 
for at få en plads i Udvalget for praksis/
privat (UPP). vores nuværende kontak-
tperson i dette udvalg er Stefan Kragh 
fra region Midtjylland. En af udvalgets 
opgaver er bla. udvikling af selv-
stændiges erhversmuligheder inden for 
sundheds området.
En anden opgave er at sikre gode løn 
- honorar - og arbejdsforhold for selv-
stændige fysioterapeuter (læs fysio-
terapeuter under OK). 

Anne Marie og undertegnede har sat 

nogle mål vi vil arbejde for i de næste 2 
år:

- At vi får en fast plads i Repræsentant-
skabet.

- At dæmpe de konkurrenceforvridende 
forhold ,der er i forhold til  Sundheds-
forsikringer og ydernummersystemet, 
mellem praktiserende fysioterapeuter 
indenfor og udenfor systemet. 

Vi har dog også måttet erkende, at der 
ligger et stort arbejde forude, da en del 
af Hovedbestyrelsen  klart har tilkende-
givet, at de mener, at fysioterapi er en 
sundhedsydelse, der skal være gratis i 
det danske samfund.

Om dette er en tidssvarende holdning 
må tiden vise. 
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Netværk i region 
Sjælland

Af Lise Hansen, Regionsformand. 

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 viden om, hvad der 
rør sig på arbejdspladserne 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. 

Ledernetværk 

På lederområdet har der også i 2010
været et samarbejde mellem 
Danske Fysioterapeuter og Ergotera-
peut-foreningen, hvor vi planlægger 
fælles temaeftermiddage for vores kom-

munale og regionale ledere. Møderne 
planlægges af de 2 regionsformænd og 
en skiftende lille gruppe med repræsen-
tation fra de 2 lederfaggrupper. 

Der er rigtig god tilslutning til møderne, 
hvor der er god mulighed for erfarings-
udveksling og netværk.
I 2010 er det blevet til 1 møde. Dette 
møde omhandlede hvordan lederne fik 
viden og inspiration til at arbejdsplads-
erne kommer i gang med at arbejde 
med innovation under overskriften:

“Kvalitetsudvikling – Innovation – 
Forandringer”

Positive processer, der forbedrer borger-
nes gavn af ergoterapi og fysioterapi. 
Lotte Stächer Christensen, leder af 
træningsafsnittet, Roskilde Kommune, 
kom med oplæg. 
Lotte har arbejdet med innovation i sit 
speciale på kandidatuddannelsen i pæd-
agogik, i en afhandling, der beskæftiger 
sig med innovation. 

Netværksmøderne vil også foregå i 2011 
og næste møde afholdes 14/1 2011 med 
overskriften:

“Inspiration til at arbejde med refleksion 
i forhold til din dagligdag som leder”

NETVÆRK I REGION SJÆLLAND / 15
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FTF’s Uddannelsespolitiske netværk

Vores hovedorganisation FTF er 
repræsenteret i UCSJ’s  bestyrelse ved 
Bente Sorgenfrey, formand  for FTF.
FTF’s regionsbestyrelse i region Sjælland  
har etableret et uddannelsesnetværk, 
som  er baggrundsgruppe for Bente 
Sorgenfrey. Uddannelsesnetværket 
består af Bente Sorgenfrey og de faglige 
organisationers repræsentanter i uddan-
nelsesudvalgene i UCSJ.
Formålet med netværket er at sikre 
sammenhæng mellem centrale, region-
ale og lokale initiativer og beslutninger 
på uddannelsesområdet. Netværket 
drøfter desuden andre uddannelses-
politiske emner med relevans for arbej-
det i uddannelsesudvalgene i UCSJ’s 
regi. Derudover er der en stor erfarings-
udveksling og inspiration til hvilke 
emner, der er vigtige at få sat på dags-
ordenen i uddannelsesudvalgene.
Netværket mødes forud for hvert 
bestyrelsesmøde i UCSJ’s bestyrelse.

Landsdækkende uddannelses-
politisk netværk

FTF inviterer desuden 1 gang årligt 
samtlige FTF repræsentanter i samtlige 
uddannelsesudvalg til en konference 
med henblik på at fremme FTF’s inter-
esser og indflydelse i udvalgene og for 
overordnet at klæde FTF-repræsentant-
erne på til at præge dagsordenen.

Børneterapeuterne 

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

Børneterapeuterne fra det gamle Vest-
sjællands Amt afholder fortsat to møder 
om året. Sidste forår d. 8. marts havde 
vi det første betalingsarrangement, 
hvor det var ergoterapeut Julie Broge 
fra Ergoterapeut Uddannelsen i Køben-
havn, der holdt oplæg om de forskellige 
SI-klassificeringer. Vi modtog støtte fra 

henholdsvis Danske Fysioterapeuter, 
region Sjælland og  Ergoterapeut-
foreningen, region Øst, så prisen kunne 
holdes på 100,- kr. pr. deltagende insti-
tution. Julies oplæg var et stort tilløb-
sstykke med 55 betalende deltagere.
Det er fantastisk, at kunne samle børne-
terapeuter til sådan et arrangement, 
men det er også et stort arbejde, at få 
det op og stå, og det kan være svært 
med planlægningen af sådanne tiltag i 
et så løst forum, som disse børne-
terapeutmøder er.

2010 var – for børneterapeuterne – 
desværre det år, hvor Danske Fysio-
terapeuter, region Sjælland flyttede 
til nye regionslokaler. Godt nok med 
en placering tættere ved banegården, 
men nu er der ikke længere et stort 
mødelokale, hvor vi kan samle de 15-40 
børneterapeuter, der normalt kommer til 
møderne. Det er spørgsmålet, hvorvidt 
strukturen vil overleve, hvis mødernes 
fysiske placering skifter for hver gang.
Dette skal også ses på baggrund af, at 
der er dannet netværk for mere specifik-
ke undergrupper af børneterapeuterne, 
idet både terapeuter fra både special-
børnehaverne og fra specialskolerne 
afholder egne møder i løbet af året.

Jeg sidder med i netværket for de fire 
specialskoler fra det gamle Vestsjæl-
lands Amt. Vi bruger møderne til at ud-
veksle erfaringer, for selvom skolerne på 
papiret er forholdsvis sammenlignelige, 
så er det terapeutiske arbejde organ-
iseret meget forskelligt på de enkelte 
arbejdspladser. Dette bunder selvfølgelig 
i mindre forskelle i elevsammensætning-
er, men også i kompetencer og interes-
seområder fra de enkelte terapeuter, 
som får lov til at påvirke ens daglige ar-
bejde – og det giver en stor tilfredshed 
i arbejdet, hvilket måske kan være med 
til at forklare, at børneterapeuterne på 
de fire skoler generelt har været ansat 
længe i deres stillinger (dette gælder 
vist også for specialbørnehaveområdet).
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Region Sjællands 
Minifagfestival

Af Merethe Fehrend, bestyrelses-
medlem. 

Regionsbestyrelsen afholdt den 9. 
oktober 2010 regionens anden 
Minifagfestival i Ringsted Kongrescenter.

Planlægningsgruppen bestod af Merete 
Buchwald, UCSJ, Rikke Jæger, Ådal-
skolen,  Stina Stigsgaard, Køge Sygehus 
og Merethe Fehrend, Klinik i Holbæk og 
fra regionsbestyrelsen.

Vi havde sammensat et program, der 
interesserede både offentlige, kom-
munale, praktiserende, private og de 
studerende og praktiserende. Cirka en 
fjerdedel kom fra praksis-privatsektoren 
og de to andre sektorer var nogenlunde 
ligeligt repræsenteret. Denne gang 
havde vi sammensat programmet, så 
der både var plenum foredrag og work-
shops.

125 fysioterapeuter deltog, primært fra 
region Sjælland, men også andre 
regioner var repræsenteret. Desuden 
var deltagelse af 14 studerende.

Dagen bød på oplæg om:

• Spasticitet og neuroplasticitet 
• Optimering af træningstiltag til  
 den neurologiske patient 
• Gennembrudsmetoden. 
 Implementering og forandring af  
 praksis med små skridt 
• Sundhedspædagogik for 
 praktikere 
• Introduktion til muskuloskeletal  
 ultralydsscanning 
• Målemetoder 
• Performance Stability 
• Fremtiden for den 
 fysioterapeutiske profession, 
 den offentlige og den private  
 sektor 

MINIFAGFESTIVAL / 17
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• Humor for begyndere og let   
 øvede
 
Merete Buchwald har gennemgået 
evalueringsskemaerne og konklusionen 
er, at minifagfestivalen generalt får en 
rigtig god evaluering, god kvalitet  i alle 
oplæg og der roses for alsidige oplæg. 
Forslag til ændringer er ønsket om 
kortere pauser, at flere oplægsholdere 
lagde op til dialog og så var der for koldt 
om formiddagen i store sal. Forslag til 
næste gang er oplæg om smerte, men 
ellers skal vi fortsætte i samme spor.

Efter de faglige og fagpolitiske indlæg 
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sluttede dagen med et godt grin sam-
men med humoristen Rune Green.

Vi planlægger at gentage minifagfestival 
i 2013, da der i 2012 er Danske 
Fysioterapeuters store fagfestival.

Regionsbestyrelsen vil, når tid er, 
annoncere efter en planlægningsgruppe.

På MitFysio under gruppen Minifag-
festival region Sjælland 2010, finder du 
oplægsholdernes Power Point shows og 
flere billeder fra dagen.
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Arrangementspuljen
 

Af Lise Hansen, Regionsformand. 

Har du eller din arbejdsplads lyst 
til at arrangere et temamøde eller 
temadag for region Sjællands fysio-
terapeuter?

Så læs her:

http://fysio.dk/Regioner/sjaelland/
Arrangementer1/Arrangementspuljen

Det gjorde fysioterapeuterne i Guld-
borgsund Rehabilitering og fik bevil-
liget 10.000 til at de kunne arrangere 
et kursus for regionens medlemmer i 
moderne ortopædkirurgisk rehabilite-
ring, et 2 dages kursus om metoder til 
at gennemskue og overskue komplekse 
knæ- og skulderforløb, med Morten 
Høgh som underviser.

Der var deltagelse fra hele regionen, fra 
Holbæk til Guldborgsund over Møn.

Generalforsamlingen besluttede i 2008 
at vi skulle koncentrere midlerne til 
faglige arrangementer, til at afholde 
minifagfestival hvert 2. år.

Alligevel har bestyrelsen afsat midler 
i en pulje, arrangementspuljen, til 
medlemmernes brug.

Hidtil har vi afsat 10.000 pr. år, men 
hen over efteråret 2010 har der faktisk 
været et par forespørgsler. Derfor har vi 
i 2011 budgetteret med 20.000.

Bestyrelsen har ændret lidt i princip-
perne for at bruge puljen, således at 
det også er muligt, at søge midler til 
arrangementer for en bestemt gruppe 
som f.eks. børneterapeuter, fag-
specifikke grupper, en sektor eller 
interessegrupper. Men i princippet skal  
arrangementet være åbent for alle 
regionens medlemmer.

Vi håber medlemmerne vil gøre brug af 
puljen  også i 2011.
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Uddannelsen

Af Peter Johansen, suppleant i 
Regionsbestyrelsen.

Det har været et turbulent år for alle 
University College. Mange uddannelser 
har oplevet vigende optag, hvilket dog 
ikke gælder fysioterapeutuddannelsen, 
da vi stadig har rekordstor søgning og 
maksimalt optag.
Over de seneste 10 år er der sket mere 
end en fordobling i antallet af 
fysioterapeutstuderende. Fra 62 i år 
2000 til 132 nye studerende i 2010.  
Derimod har alle oplevet  stramninger 
som følge af Finanslov 2011. UCSJ har 
mistet 21 stillinger, og har dertil haft 21 
frivillige fratrædelser. Igen har vi været 
skånet på fysioterapeut-
uddannelsen, men der skal laves tilpas-
ning af undervisningen, så der kan 
opnås en rammebesparelse også hos os. 
Dette gøres fra efteråret , ved at indføre 
”blended learning”, hvor de studerende 
skal have 10 konfrontationstimer på 2 
ugedage, og ”anden læring” de øvrige 
dage,f.eks. E-learning og workshops.
Undervisningsformer,hvor de i nogen 
udtrækning skal have vejledning eller 
support via nettet. Dette er en kraftig 
reduktion af antallet af konfrontations-
timer.

I lyset af dette har vi redegjort overfor 
ledelsen, om fysioterapeutuddannelsens 
særlige behov for at udvikle de 
studerendes kompetencer indenfor 
berøring, kropskontakt, manuel behand-
ling osv. Kompetancer, som kun kan 
udvikles i den direkte konfrontations-

undervisning.
Ydermere har de studerende over de 
sidste mange år udtrykt ønske om flere 
konfrontationstimer, idet både deres 
kvalifikationer og kompetencer udvikles 
gennem den direkte kontakt og dialog 
med underviseren. De fremhæver også 
,at den svære personlige udvikling til 
terapeutrollen – menneskeligt som 
fagligt -  kræver den nære støtte og 
supervision fra underviseren. Dette 
kunne give anledning til overvejelser 
om, udfordringer med at fastholde de 
studerende – som i øvrigt er et fokus-
område for institutionen

Vi har lagt op til ledelsen, at vi 
selvfølgelig vil medvirke til at opnå de 
ønskede besparelser, og vi kan foreslå 
flere muligheder. Indtil videre skal alle 
uddannelsesretninger fra efteråret 
,anvende samme skabelon ift. blended 
learning, med de ovenfor beskrevne 
konsekvenser.
 
Vi arbejder selvfølgelig i hærdigt videre 
med fastholdelse af den faglige profil og 
kvaliteten i uddannelsen.
Professionshøjskolernes Rektorkollegium 
har ved pressemeddelelse 25. august 
2010 gjort ministeriet opmærksom på at 
De nye besparelser betyder, at 
professionshøjskolernes uddannelser 
bliver forringet.

Læs hele pressemeddelelsen her:
http://www.uc-dk.dk/da/images/stories/
pdf/pressemeddelser/pm_finanslovsfor-
slag_2011.pdf
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Uddannelsesudvalget 

Beretning fra Uddannelsesudvalg 
for fysioterapeutuddannelsen.

Af Jytte Wagner, Bestyrelsesmedlem. 

Der har i år været afholdt 3 møder.
Emnerne har været rådets sammensæt-
ning, da enkelte kommunale og region-
ale repræsentanter er blevet skiftet ud 
efter kommune- og regionsvalg 2009. 

Det er ikke en selvfølge, at det er en 
fysioterapeut, der repræsenterer kom-
muner og regioner. Det kan også være 
en leder med anden faglig baggrund.

En fortsat debat og dialog om indholdet 
i den fysioterapeutiske grunduddannelse 
indenfor rammerne. Her har hoved-
emnet, som året før, været: hvordan 
bliver de studerende klædt godt nok 

på, til de håndværksmæssige opgaver i 
deres første jobs som uddannede 
fysioterapeuter?

En orientering om efter - videre uddan-
nelsen på Diplomniveau, da denne er 
under revision.

Desuden har der været holdt et heldags 
dialogmøde, hvor alle de forskellige ud-
dannelsers udvalg deltog sammen med 
direktion og bestyrelse. Her var emnet, 
som så mange andre steder, besparel-
ser. UCSJ skal spare 45 millioner. 
Heldigvis er vi jo en populær uddan-
nelse, som giver overskud, og måske 
var det medvirkende til, at sparekniven 
ikke direkte ramte vores uddannelse.
 
Der er for 2011 planlagt møder i uddan-
nelsesudvalget i samme omfang som 
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tidligere. Et spændende udvalg at have 
plads i, så jeg ser frem til de kommende 
møder med vores formand Lise Hansen 
ved roret.

Uddannelsesudvalget er både tilknyttet 
grunduddannelserne og efter- og 
videreuddannelserne. Danske Fysiotera-
peuter, region Sjælland, har udpeget 2 
repræsentanter til ovenstående udvalg. 
Udpeget er Lise Hansen og Jytte 
Wagner. 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 ledel-
sen om uddannelsens indhold, profil, 
kvalitet, relevans samt om den region-
ale uddannelsesdækning. Desuden skal 
Uddannelsesudvalget afgive indstillinger 
om studieordninger til bestyrelsens eller 
rektors godkendelse 

Du kan følge med i uddannelses-
udvalgets møder her: 

http://www.ucsj.dk/content/dk/universi-
ty_college_sjalland/uddannelsesudvalg/ 
fysioterapeutuddannelsen
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Hjemmesiden

Fysio.dk/Regioner/sjaelland

Af Lise Hansen, Regionsformand. 

Der er nu ca. 200 medlemmer, der 
abonnerer på det elektroniske nyheds-
brev til vores regionale hjemmeside.
Det er næsten en fordobling siden sidste 
årsberetning. Og svarer til at ca. hvert 
5. medlem i region Sjælland er tilmeldt.

Nyhedsbrevet udsendes efter behov, 
men typisk hver 14. dag.

På hjemmesiden kan du holde dig 
orienteret om hvad der sker i din region, 
samt finde informationer om regions-
bestyrelsens og regionsformandens 
arbejde og opgaver. Desuden findes 
referater fra diverse møder og annonce-
ring af kommende arrangementer. 

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 med det øgede antal abonnenter 
synes vi det går rigtig fint. Vi bestræber 
os på at opdatere medlemmerne på 
hvad der findes af relevante nyheder og 
arrangementer, både i regionen, men 
også gerne udenfor.

Det skal dog ikke afholde os fra at 

komme med en kæmpe opfordring til at 
medlemmerne byder ind med indlæg og 
ideer.

Hvis du ikke er tilmeldt nyhedsbrevet 
- så gør det og husk, at opfordre dine 
kollegaer til også at gøre det. 
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MitFysio

Kun for medlemmer!

Af Lise Hansen, Regionsformand. 

MitFysio er Danske Fysioterapeuters 
lukkede digitale medlemsportal, kun for 
medlemmer.

Der er nu ca. 3400 medlemmer der har 
oprettet en profil på MitFysio. Heraf er 
de 350 fra region Sjælland.

På MitFysio kan lægges  informationer til 
medlemmerne og til foreningens tillids-
valgte, enten i lukkede eller åbne 
grupper.

Som regionsformand administrerer jeg 
disse 4 grupper:

• TR- region Sjælland
• Regionsbestyrelsen - region   
 Sjælland.
• Medlemmer i region Sjælland
• Minifagfestival region Sjælland

Grupperne “Medlemmer i region Sjæl-
land” og “Minifagfestival region Sjæl-
land” er helt åbne grupper. Her kan 
du som medlem finde oplysninger om 
regionsbestyrelsen, referater fra vores 
møder og fra generalforsamlinger samt 
alt materiale og billeder fra vores 
Minifagfestival d. 9.oktober 2010.

Du kan bruge MitFysio til at debattere 
og erfaringsudveklse, enten i en lukket 
gruppe eller i et større forum, eks. alle 

medlemmerne i region Sjælland.

Vi har i regionsbestyrelsen og TR-regi 
besluttet, at vi vil lægge så meget 
materiale som muligt på MitFysio og så 
på hjemmesiden lave en lille appetizer, 
så medlemmerne får lyst til at gå på 
MitFysio.

Dette er fordi vi synes, at der skal være 
en forskel på at være medlem af Danske 
Fysioterapeuter og ikke at være det.
Det er helt i tråd med hoved-
bestyrelsens strategi  om, at begrænse 
oplysninger på hjemmesiden for ikke-
medlemmer. En del af en strategi for, 
hvordan vi fastholder og rekrutterer 
medlemmerne. Lige nu er vi midt 
imellem, fordi langt de fleste 
oplysninger ligger både på hjemme-
siden og på MitFysio. Men det synes vi 
er nødvendigt indtil flere medlemmer 
er oprettet i MitFysio og er begyndt at 
bruge de muligheder der er.

Så kære medlemmer. Hvis I ikke 
allerede har oprettet jer med profil på 
MitFysio,så synes vi I skal gøre det og 
snakke med jeres kollegaer om at gå 
aktivt i gang med at bruge det.
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Regionskontoret 

Af Lise Hansen, Regionsformand. 

Regionskontoret flyttede midt i maj til 
nye lokaler.

Desværre var det ikke muligt at opnå 
bofællesskab med andre relevante 
organisationer.

Men vi bor til leje hos et vikar bureau, 
Top Partners, som Danske Fysioterapeu-
ter har overenskomst med, idet firmaet 
har en afdeling TOP Træning, dog ikke i 
Slagelse, hvor kontoret er beliggende.

Vi bor meget tæt på stationen og der 
er mulighed for at holde vores regions-
bestyrelsesmøder og andre mindre 
møder der.

Større møder som generalforsamling, 
tillidsmandsmøder og møder for 
praktiserende må holdes andre steder. 
Men det giver egentlig en god anled-

ning  for os alle til, at komme rundt og 
se andre steder i regionen.

Tillidsrepræsentanterne har eksempelvis  
holdt møder i Køge, Ringsted, 
Roskilde og Næstved og de 
praktiserendes årsmøde blev holdt i 
Vordingborg.

Regionskontorets kontaktoplysninger er: 

Lise Hansen 
Regionsformand 
Danske Fysioterapeuter 
Region Sjælland 
Lindevej 2 
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 vil her komme med bud på, hvor jeg 
ser bestyrelsens og min indsats kommer 
til at koncentrere sig i de kommende år.

På baggrund af repræsentantskabsmøde 
og ny periode i hovedbestyrelsen har 
hovedbestyrelsen indledt arbejdet med, 
at prioritere de politiske indsatsområder 
for perioden 2011-2012.

Det er :

• Nye jobs - nye arbejdsområder
• Professionsudvikling
• Rekruttering og fastholdelse af  
 medlemmer.

For hvert indsatsområde vil der blive 
udarbejdet nærmere strategier.
Derudover ser jeg fortsat arbejde med:

•  at udbygge information til og  
 kommunikation med medlem 
 merne 
• at  yde fortsat støtte til 
 etablering af netværk 
• at fortsætte arbejdet for at 
 region Sjælland får en praksis- 
 konsulent 
• at have fokus på rekruttering af 
 fysioterapeuter til alle regionens  
 områder.

• at gøre MitFysio til stedet hvor  
 medlemmerne er i dialog med  
 hinanden og os og kan finde 
 relevante oplysninger.
• at have fokus på besparelser og  
 omstruktureringer
• at have fokus på sygehusplanens  
 implementering
• at have fokus på grunduddan-
 nelsens kvalitet.
• At sætte fokus på psykiatrien
 i samarbejde med Danske   
 Fysioterapeuter, centralt.

Jeg mener det politiske arbejde og den 
politiske indsats i regionen har 2 afsæt, 
der har samme mål, nemlig at bidrage 
til opfyldelsen af vores 3-delte vision og 
til at få vores politikker ført ud i livet. 
Og som vores formålsparagraf siger: 
varetage medlemmernes faglige og 
økonomiske interesser.

De 2 afsæt er dels det overordnede, 
rettet mod det centrale politiske 
arbejde, ex i hovedbestyrelsen, udvalg 
og råd. Regionerne er en del af Danske 
Fysioterapeuters samlede struktur. Både 
den centrale del og den decentrale del 
har gensidigt brug for og gavn af 
hinanden.

Vi skal ind og påvirke den centralt førte 
politik, hvor vi kan. Og vi skal 
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koordinere de centrale og de decentrale 
indsatser.

Det andet afsæt er det, der sker her i 
regionen på den politiske bane, både 
kommunalt og regionalt, og hvad der 
har betydning for medlemmernes løn - 
og arbejdsforhold. Vi skal have fingrene 
i, hvad der rør sig ude blandt medlem-
merne og reagere og støtte hvor vi kan.

Disse indsatser skal vi være fælles om, 
for jeg tror på, at vi yder den bedste og 
stærkeste indsats sammen - ikke hver 
for sig.

Der er en række ord, der kommer frem 
på min skærm, når jeg tænker opad og 
fremad:

Dialog – samarbejde – netværk - 
respekt - gensidighed - koordinere 
dagsordener - ikke konkurrere 
dagsordener –involvere - bruge vores 
indflydelse - sige vores mening.

Hvilke ord kommer frem på din skærm?

Jeg glæder mig til at vi på general-
forsamlingen skal have en diskussion 
om de fremtidige indsatsområder og 
værdier.

Med disse ord vil jeg afslutte dette års 
beretning og håber medlemmerne vil 
deltage i generalforsamlingen og give 
bestyrelsen input til næste periode. 

Lise Hansen 
Regionsformand

KOMMENDE OPGAVER FOR BESTYRELSEN / 27



ÅRSBERETNING / REGION SJÆLLAND

Bilag

● Indkaldelse til generalforsamling 2011    29

● Nuværende regionsbestyrelse 2010 - 2011    30

● Bestyrelsens ansvarsområder     31

●  Prioriterede arbejdsopgaver og aktiviteter 2010   32

● Hvem er på valg       34

●  Repræsentationer       35

● Statistiske oplysninger      37

●  Forkortelser        38

BILAG / 28



ÅRSBERETNING / REGION SJÆLLAND INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING / 29

Indkaldelse til 
generalforsamling 2011

Dato:   Mandag d. 28. februar. 

Tid:   Kl. 19-22.

Sted:   Ringsted Kongrescenter,  
  Nørretorv, 4100 Ringsted.

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 14.  
  februar 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 

suppleanter. 

Bestyrelsen vil på mødet orientere om 

beslutninger fra repræsentantskabs-

mødet med særlig relevans for 

regionerne. Regionsbestyrelsen 

håber at se rigtig mange af regionens 

medlemmer til gode diskussioner om 

bestyrelsens arbejde i regionen og 

andre emner, som medlemmerne 

ønsker at debattere 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. 

Årsberetning 2010 vil blive lagt på 

regionens hjemmeside primo februar 

på: http://sjaelland.fysio.dk 

Denne bedes medbragt. 

Hilsen regionsbestyrelsen.
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Nuværende 
regionsbestyrelse 
2010-2011

Formand:   Lise Hansen 

Menige:   Jytte Wagner    Praktiserende, Holbæk 

   Merethe Fehrend   Praktiserende, Holbæk 

   Lisbet Jensen    Næstved Sygehus 

   Lars Nielsen    Praktiserende, Slagelse 

   Lisa í Dali   Slagelse Sygehus.

TR:     Line Reffelt Jørgensen  Holbæk Kommune

   Mette Johansen   Køge Kommune 

Praktiserendes 

SU-medlem:  Marjanne den Hollander  Mobil, ridefys., Næstved 

Studerendes 

repræsentant:  Vakant 

Suppleanter:  Peter Johansen   University College, Sjælland 



ÅRSBERETNING / REGION SJÆLLAND BESTYRELSENS ANSVARSOMRÅDER / 31

Bestyrelsens 
ansvarsområder
 
Formand:      Lise Hansen 

Kursus:      Merethe Fehrend 
      Lars Nielsen 

FTF:       Lise Hansen 
      Lisbet Jensen 
      Mette Johansen 
      Line Reffelt Jørgensen

TR:       Mette Johansen 
      Line Reffelt Jørgensen

Arbejdsmiljø:    Lisa í Dali

Praksisområdet:    Marjanne den Hollander (primære)
      Lars Nielsen 
      Merethe Fehrend 

Uddannelse/forskning:    Jytte Wagner 
      Lise Hansen 

Web:       Lise Hansen 
      Marie Fisker (web-redaktør) 

PR:       Alle 

Fraktioner/faggrupper/fagfora:  Lise Hansen 
      Lisa í Dali

Netværk:      Alle har et ansvar for at inspirere til og  
      støtte op om netværk.
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Prioriterede 
arbejdsopgaver og 
aktiviteter i 2010
 

Af Lise Hansen, Regionsformand. 

Da generalforsamlingen 2010 jo som 
bekendt blev noget amputeret på grund 
af et gevaldigt snevejr, kunne vi ikke 
rigtig få diskuteret hvilke arbejds-
opgaver der skulle prioriteres i 2010, 
med medlemmerne på generalforsam-
lingen. 

Vi har derfor ladet os inspirere af skrift-
lige tilbagemeldinger fra medlemmerne 
og fra regionsbestyrelsesmedlemmernes 
tilbagemeldinger fra deres arbejdsplad-
ser.

Regionsbestyrelsen besluttede således 
på regionsbestyrelsesmøde den 6. april 
2010:

At arbejdet med de områder, der er 
beskrevet i plan 2010, vil danne 
omdrejningspunkt for en del af vores 
aktiviteter:

• Engagerede og tilfredse 
 medlemmer 

• 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 
 praksissektoren 
• 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 
• Arbejde på at gøre MitFysio til  
 stedet hvor medlemmerne er i  
 dialog med hinanden og os og  
 kan finde relevante oplysninger.
• Fokus på nye jobs - nye 
 arbejdsområder
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• Fokus på besparelser og 
 omstruktureringer
• Fokus på ny sygehusplan
• Fokus på den øgede 
 dimensionering
• Fokus på psykiatrien

Tilbagemeldinger fra medlemmerne var 
desuden:

• Være medlemmernes garant for  
 at Danske Fysioterapeuters 
 decentrale politiske led arbejder  
 optimalt.
• Bestyrelsen skal være garant for  
 at tingene kører, at der holdes 
 politisk øje i regionen, at der  
 gives tilkendegivelser, når det er
 påkrævet og passende og at der
 nogen, der handler, når der skal  
 handles.
• Medlemmerne og deres arbejds-
 pladser tager sig selv af deres  
 faglige udvikling. Der er ikke  
 særskilt behov for at bestyrelsen  
 arrangerer faglige kurser.

• Bestyrelsen skal stå til rådighed  
 for arbejdspladsbesøg efter 
 behov, men der er ikke særligt  
 behov for at vi er opsøgende.
• Medlemmerne har en naturlig  
 forventning om at TR tager sig af  
 løn - og ansættelsesforhold.
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Hvem er på valg? 
 
Som følge af en beslutning på 
Danske Fysioterapeuters 
repræsentantskab om at, general-
forsamling afholdes hvert andet år, 
er alle 5 generalforsamlingsvalgte 
bestyrelsesmedlemmer på valg den 
28. februar 2011.

De 5 er:

Jytte Wagner 
Praktiserende, Holbæk 

Merethe Fehrend 
Praktiserende, Holbæk
 
Lisbet Jensen 
Næstved Sygehus 

Lars Nielsen 
Praktiserende, Slagelse 

Lisa í Dali 
Slagelse Sygehus

Desuden skal der vælges 2 suppleanter.

Valgperioden er på 2 år og 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 
bestyrelsesmedlemmerne 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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Repræsentationer

Regionsbestyrelsens og regionens øvrige medlemmers repræsentationer:

Det regionale samarbejdsudvalg    Marjanne den Hollander
for praktiserende fysioterapeuter:    Jytte Gammelby
        Kenneth Andreasen
        Hans Andersen
        Lise Hansen (observatør)

Uddannelsesudvalg for      Lise Hansen
Fysioterapeutuddannelsen:     Jytte Wagner 

Repræsentation i Hovedbestyrelsen:    Lise Hansen

Regionsbestyrelsesmedlemmer og menige medlemmer i underudvalg og 
råd under hovedbestyrelsen: 

Udvalg for sundhedspolitik og analyse:    Lise Hansen 
        Lotte Stächer Christensen
        Niels Honoré

Udvalg for professionsudvikling og uddannelse:  Lise Hansen

Arbejdsmarkedspolitisk udvalg offentlig/privat:  Lisbet Jensen

Tillids repræsentant rådet:    Lisbet Jensen. 

Øvrige repræsentationer med relation til Danske Fysioterapeuter:

Danske Fysioterapeuters arbejdsmiljørepræsentantråd:  Lisa í Dali. 

Danske Fysioterapeuters erfa-gruppe   Marjanne den Hollander 
for koordinerende  SU-medlemmer:

Kontaktperson for selvstændige udenfor overenskomst:  Jørn Mortensen
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Kontaktperson for ridefysioterapeuter:   Marjanne den Hollander

Delegeret til PKA:       Lise Hansen

Delegeret til FTF’s kongres:      Lise Hansen

Regionens repræsentanter til     Lise Hansen
Repræsentantskabet: 

Valgt ved urafstemning:      Lisbet Jensen
(indtil 1. juli 2012)      Merethe Fehrend
        Marjanne den Hollander 

Fysioterapeuter i FTF-udpegninger: 

Region Sjællands Hoved-MED udvalg:    Lisbet Jensen 
        (suppleant Lise Hansen) 

Region Sjællands MED-Sundhed:     Lisbet Jensen

MED-Hovedudvalg, Næstved Kommune:    Karen Dam

MED–Hovedudvalg, Sorø Kommune:    Sanne Ifversen Hansen 

Suppleantposter i Lejre, Køge, Lolland, Kalundborg.
Derudover er mange tillidsvalgte valgt ind i lokale arbejdsplads - og område - MED-
udvalg. 

Fysioterapeuter i Sundhedskarteludpegninger: 

Uddannelsesråd i Slagelse Kommune:    Lise Hansen 

Et par link til yderligere informationer:

http://fysio.dk/org/Hovedbestyrelse/

http://fysio.dk/org/Reprasentantskabet/

http://www.sundhedskartellet.dk

http://www.pka.dk

http://www.ftf.dk/regioner/sjaelland/organisation/ftfs-repraesentanter/
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Statistiske 
oplysninger

       21/12/09  13/12/10

Samlet medlemstal i regionen:   1041   1078      

Ordinære medlemmer i regionen:   1003   1041

Hovedarbejdsplads

Andre OK:                1    1 

Regionen:      222       211    

Staten:          25         25 

KL:         356       367 

Praksis:        345       360 

Privat:           16        26

Øvrige tal

Ridefysioterapeuter:           6         7    

Selvstændig udenfor overenskomst:  23       22   

Tillidsvalgte i regionen

SU-medlem, praktiserende:          3        3        

Tillidsrepræsentanter:    41      40 

Sikkerhedsrepræsentanter:        25     31

Kontaktperson for ridefysioterapeuter:  1       1

Kontaktperson for selvstændige uden OK:  1        1  
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Forkortelser
 

Nogle forkortelser, som du sikkert er stødt på undervejs i beretningen:

TR   Tillidsrepræsentanter

SU-medlemmer Medlemmer af de praktiserende fysioterapeuters samarbejds- 
   udvalg

AMiR   Arbejdsmiljørepræsentanter

MED-system  Det aftalesystem der vedrører medarbejdernes medindflydelse  
   og medbestemmelse 

LSU   Landssamarbejdsudvalget

DSR   Dansk Sygeplejeråd

Dbio    Danske Bioanalytikere

Etf   Ergoterapeutforeningen

UCSJ    University College Sjælland
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