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i danske Fysioterapeuter, region sjælland

et er nu 2 år siden vi holdt generalforsamling i region 
sjælland.

Bestyrelsen har bestræbt sig på at udarbejde en 
beretning, der i korte træk beskriver arbejdet fra februar 2011 til 
april 2013. Beretningen vil derfor ikke være udtømmende for de 
aktiviteter, der har været de sidste to år.

den vigtigste opgave for danske Fysioterapeuter, også her 
i region sjælland, er at varetage medlemmernes faglige, øko-
nomiske og arbejdsmiljømæssige interesser. det er vi de bedste 
til, fordi vi har faget i fokus og derfor ved hvad, der er vigtigt 
for fysioterapeuter. det er det, der kendetegner og adskiller os 
fra andre fællesskaber.

derfor er det vigtigt, at vi er mange medlemmer, og at i 
medlemmer aldrig må være i tvivl om, at vi er til for jer.

regionsbestyrelsen håber, at beretningen vil give dig et ind-
blik i, hvad vi arbejder med, hvordan vi arbejder og ikke mindst 
give dig lyst til at deltage i generalforsamlingen.

det er vigtigt, at i medlemmer deltager i generalforsam-
lingen, da den er en af grundstenene i demokratiet i danske 
Fysioterapeuter. det er her, medlemmerne kan deltage i de 
drøftelser, der skal danne grundlag for de næste 2 års arbejde. 
Vi har brug for at høre jeres mening, så vi fortsat kan udvikle 
vores indsats for jer.

en anden grundsten i vores demokrati er, at medlemmerne 
på generalforsamlingen skal foretage et valg om, hvem der skal 
sidde i regionsbestyrelsen de næste 2 år. 

Lise Hansen, regionsformand.
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Menige medlemmer valgt på  
generalforsamlingen i 2010:

lise Hansen
regionsformand

lisbet jensen
sygehus syd, 
næstved sygehus

lars nielsen 
Praktiserende, slagelse
genopstiller

Karen Kochen
jyderup fysioterapi 
genopstiller

merethe Fehrend 
Holbæk Fysioterapi  
genopstiller ikke

rosa Fuglsang 
næstved sundhedscenter 
genopstiller

Repræsentanter for TR:

line reffelt jørgensen 
træningsenheden 
Holbæk Kommune

malene Parbst jespersen 
sygehus syd, 
slagelse sygehus

marjanne den Hollander 
Praktiserende, næstved

Repræsentant for de studerende:

martin ljungberg 
University College sjælland

Repræsentant for SU:
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i bliver flere og flere fysioterapeuter. de seneste par 
år har stadig flere ansøgt om at starte på fysiotera-
peutuddannelsen. en analyse, danske Fysioterapeuter 

lavede i sommeren 2012, viser også, at fysioterapeuter er en af 
de faggrupper, der holder længe på arbejdsmarkedet. der er altså 
rigtig mange gode grunde til, at regionsbestyrelsen har haft et 
opmærksomt øje på beskæftigelsessituationen i regionen. 

med det nuværende optag på fysioterapeutskolerne vil der i 
2020 være 5000 flere fysioterapeuter på landsplan, end der er 
i dag.

regionsbestyrelsen har derfor i den forgangne periode haft 
et særligt øje på, hvor der er nye muligheder for udvikling og 
beskæftigelse for fysioterapeuter i regionen.

det er både et centralt og et regionalt indsatsområde at 
have fokus på. selv om arbejdsløshedstallene for vores region 
ikke er blandt de højeste, ser regionsbestyrelsen det alligevel 
som et vigtigt område for os.

det er vigtigt, at vi fastholder og fortsat kan rekruttere 
fysioterapeuter til danske Fysioterapeuter, region sjælland.

derfor har vores strategi været at støtte op om, følge og 
synliggøre alle initiativer, der kan pege i retning af nye beskæf-
tigelsesmuligheder for fysioterapeuter.

det giver sig udtryk på vores indsats i Uddannelsesudvalget 
for fysioterapeutuddannelsen på UCsj (University College sjæl-
land). regionsformanden er formand for udvalget og har der-
med god mulighed for dialog med UCsj`s bestyrelse, direktion 
og uddannelseschefen for fysioterapeutuddannelsen. Her er vi 
tæt på oplysninger om, hvor mange studerende der bliver opta-
get, tanker om yderligere optag, og undersøgelser af, hvordan 
uddannelsen matcher aftagermarkedet, et arbejdsmarked med 
mange nye muligheder.

regionsbestyrelsen er sammensat af medlemmer fra både 
den regionale og kommunale sektor samt praksissektoren. 
derfor har vi rig mulighed for at få inspiration til, hvor vi ser nye 
muligheder for fysioterapeuter. Både inden for de eksisterende 
systemer, men også til at ”tænke ud af boksen”.

BesKæFtigelse

ledigHed 
oplysninger fra danske sundhedsorganisationers a-kasse viser, 
at ledigheden her i region sjælland pr. 1. januar 2012 er på 0,71% 

Fuldtidsledighedsprocent for fysioterapeuter i region sjælland

	  

V

DiMiTTenDeR i Region SjællanD:

2011: 66
2012: 80
Med forbeHoLd for ændringer.  
KiLde: KiLde dst, Kot saMt dansKe fysioterapeuters egne beregninger
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innoVation På dagsordenen
innovation var derfor også på dagsordenen, da regionsbesty-
relsen samledes til regionsbestyrelsesseminar i efteråret 2011. 
som inspirator havde regionsbestyrelsen inviteret jacob mad-
sen, adjunkt og udviklingskoordinator på ergoterapeutuddan-
nelsen i ålborg, til at holde oplæg om innovation. 

Bestyrelsen blev inspireret til at prøve at tænke kreativt og 
dermed undgå ”værdikrampe”. en værdikrampe fastholder os 
i tidligere og nuværende værdier og gør det umuligt at løse de 
problemer, vi står overfor. Vi skal tænke på, hvad der er årsagen 
til de problemer, vi har nu – tænke i andre baner og prøve noget 
nyt for at løse problemerne i fremtiden. 

regionsbestyrelsen vil gerne synliggøre, hvis der er medlem-
mer der har ”tænkt ud af boksen” og arbejder med anderledes 
muligheder inden for vores fag. derfor opfordrede vi medlem-

merne til at skrive en lille historie til hjemmesiden, hvis de 
arbejdeder inden for et anderledes felt, end fysioterapeuter 
traditionelt gør.

dette resulterede i et interview på vores hjemmeside og et 
indlæg i fagbladet med fysioterapeut Charlotte Højberg. Char-
lotte er en af dem, der har taget springet ind i den innovative 
verden og startet som selvstændig med firmaet mammafit. 
Her tilbyder hun hver uge friluftstræning for nybagte mødre. 
Charlotte ved noget om at have is i maven. Hun ved også noget 
om, hvor tilfredsstillende det er at kunne kalde sig boss i sit 
eget firma. træningen foregår i det fri og med brug af naturens 
egne redskaber til træningen. Charlotte har også i støbeskeen at 
udvide konceptet med udendørs træning til andre målgrupper.

Vi vil stadig gerne have historier fra medlemmerne om nye 
områder. Vi tror på, at det er rigtig vigtigt at få fortalt de gode 
historier til inspiration for andre.

Charlotte Højberg og de nybagte mødre træner i al slags vejr
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nye roller i sygeHUsVæsnet
regionsformanden deltog i foråret 2011 i et fremtidsseminar 
arrangeret af de ledende terapeuter på regionens sygehuse.

Hvad er fysioterapeuters og ergoterapeuters rolle i det 
fremtidige sygehusvæsen i region sjælland? Hvad er fysiotera-
peuters kernekompetencer i sygehusvæsenet i 2020, hvordan 
får vi skabet en innovativ kultur blandt fysioterapeuter og 
hvordan balancerer vi mellem tværfaglighed og specialisering? 
det var blot nogle af de spørgsmål, regionens fysioterapeutiske 
ledere, specialeansvarlige og kliniske undervisere diskuterede 
på fremtidsseminaret. 

debatten handlede om balancen mellem en det at kunne til-
byde en stærkt specialiseret kompetence og det at være en del 
af det tværfaglige team på sygehuset. 

Vi skal i højere grad se os selv som en del af det hele syge-
hus. Vi skal ud og markere os og fortælle, hvor vi kan byde 
ind med kompetencer, der kan forbedre behandlingstilbuddet 
for patienterne. Vi skal arbejde med diagnosticering inden for 
muskulo-skeletale sygdomme i højere grad end tidligere. det 
betyder, at vi skal gribe bolden og sikre, at vi skaber fælles 
behandlingsstrategier til gavn for patienterne.

FysioteraPeUter På 
sKadestUer
der er flere spændende projekter i gang på regionens sygehuse. 
slagelse sygehus kører blandt andet et projekt, hvor fysio-
terapeuter er ansat i skadestue og traumeafdeling og er til 
stede alle dage til omkring kl. 21.

det startede med to fysioterapeuter, men projektet blev 
både forlænget og udvidet til fire fysioterapeuter. Projektet 
skal evalueres i nær fremtid, men der er gode muligheder for 
at det bliver gjort permanent, da det har været en stor succes. 
Projektet er omtalt flere steder i landet.

KomPetenCeUdViKling
regionsformanden har deltaget i møder med uddannelses-
konsulenter fra UCsj, FtF og andre regionale fagforeningsfor-
mænd. Formålet var, at udveksle synspunkter og dele viden 
om, hvad vi her i region sjælland kan gøre for at styrke videre-
uddannelse og kompetenceudvikling for ledige og fyringstru-
ede medarbejdere inden for de for FtF-relevante professioner. 
møderne har handlet om jobrotation og forslag til, hvilke områ-
der den 6ugers selvvalgte kompetenceudvikling kan indeholde.

traineeordning
i forbindelse med Finanslovforliget i 2012 blev der truffet 
aftale om en såkaldt traineeordning. ordningen er en hjælp til 
ny uddannede til at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

ordningen er koordineret af FtF, og danske Fysioterapeuter 
fik tildelt 27 pladser. Heraf fik region sjælland ca. 3 pladser.

danske Fysioterapeuters sekretariat har taget sig af det 
administrative og kontakten til arbejdspladserne. regions-
formandens og tillidsrepræsentanternes rolle har været at 
fremme kendskabet til traineeordningen og være en slags 
ambassadører for ordningen. derudover har regionsformanden 
konkret sammen med sekretariatet vurderet ansøgerne og 
arbejdspladserne for at ramme et optimalt match.

indtil videre er der igangsat fire forløb i region sjælland, tre 
på sygehus og et i privat praksis. det er vi vældig tilfredse med. 
Forløbene kører lige nu. For eksempel er det sidste forløb star-
tet i februar 2013. 
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2012 tog samarbejdsudvalgsmedlemmer i region 
sjælland sammen med danske Fysioterapeuter initia-
tiv til et auditprojekt med fokus på en kvalitetssikring 

af behandling af lænderygbesvær.  læger, fysioterapeuter og 
kiropraktorer gik sammen om et projekt om implementering af 
et forløbsprogram for patienter med lænderygbesvær. 

i efteråret 2012 afholdtes det første møde i den tværfaglige 
gruppe. 78 praktiserende læger, 73 praktiserende fysiotera-
peuter og 35 praktiserende kiropraktorer havde tilmeldt sig 
auditprojektet. deltagerne skulle registrere, hvad de rent fak-
tisk gør i forhold til patientgruppen. Fysioterapeuter, læger og 
kiropraktorer skulle over en periode på 40 dage hver registrere 
maksimum 75 konsultationer med lænderygpatienter.

auditten er nu afsluttet og vi vurderer, at det har været en stor 
succes. der har været tre afsluttende seancer, som kursus/
workshops i roskilde, slagelse og næstved.

På møderne er tallene blevet gennemgået og tolket.
der har været gruppemøder, hvor kiropraktorer, fysioterapeu-

ter og læger skulle drøfte rapporten, kommunikationen samt en 
case. der har været plenumdiskussion, hvor alle ivrigt har disku-
teret i positiv ånd. Per Pallesen, specialeansvarlig overlæge fra 
rygsektionen i Køge, har deltaget aktivt hver gang.

der har desuden været opæg ved fysioterapeut og kiroprak-
tor. Blandt andet ved Hanne albert, fysioterapeut, forsker, 
mPH, ph.d.

 Hovedbudskabet har været, at de forskellige faggrupper 
i praksissektoren i fremtiden skal følge forløbsprogrammet, 
undersøge og behandle efter retningslinjerne samt kommuni-
kere mere med hinanden på tværs af faggrænser. møderne skal 
også medføre, at praksissektoren får set og talt mere med de 
andre faggrupper fra deres lokale områder, således at de nem-
mere kan kommunikere sammen efterfølgende.

der er nu skabt god basis for, at alle bliver mere skarpe i at 
tolke, hvornår patienten skal viderehenvises, enten til rygsek-
tionen eller til kommunen, at alle bliver bedre til at kommuni-
kere, samt at sektorerne taler samme sprog til patienten, så 
patienten oplever en rød tråd igennem hele sit rygforløb.

Praktiserende fysioterapeuter i region sjælland har kunnet 
deltage i auditprojektet uden egenbetaling, da projektet har 
fået støtte fra både nationale og regionale puljer. Praksisfon-
den under danske Fysioterapeuter, som uddeler midler til forsk-
nings- og kvalitetsudviklingsprojekter inden for fysioterapi i 
praksissektoren, har støttet med 220.000 kr., og den regionale 
del af Praksisfonden, den regionale kvalitetsudviklingspulje i 
region sjælland, har støttet projektet med 85.000 kr. 

Faglig UdViKling

I

Læge Jens damsgaard holder oplæg på opstartsmødet for projektet. 
siddende til højre er det fysioterapeut Hans andersen. begge sidder i den 
tværfaglige projektgruppe for projektet
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KValitetsUdViKling  
På slagelse sygeHUs

Ved sidste overenskomst på det offentlige område blev der 
afsat midler til forskning og udvikling på sundhedskartellets 
område. disse midler blev uddelt i december 2012. 

På slagelse sygehus har afdeling for fysioterapi og ergo-
terapi sammen med akutafdelingen fået bevilliget 1.348.000 
kr. Bevillingen går til et projekt under navnet tværsektorielt 
Udskrivnings team (tUt).

teamet består af en akutlæge, en fysioterapeut, en ergote-
rapeut, en farmakonom, en sygeplejerske fra kommunen og en 
sygeplejerske fra akutafdelingen.

der udskrives dagligt mange patienter fra akutafdelingen, 
og det er vigtigt at sikre en høj kvalitet samt et hurtigt og 
effektivt udskrivningsforløb til gavn for patienterne. 

det er vigtigt, at den tværfaglige indsats og vurdering, der 
ydes under indlæggelsen følges op hele vejen til en god tvær-
faglig overgang til eget hjem og eventuelt til kommunal pleje 
og træning. 

MeDleMMeRneS oveRenSkoMSTeR i Region SjællanD:

2. kvartal 2012 1. kvartal 2013 Procentvis afvigelse

Kl 389 401 3,1%

regioner 213 212 0,5%

staten 29 27 -6,9%

Praksis 367 359 -2,2%

Private 23 21 -8,7%

andre overenskomster 1 1 0,0%

Uoplyst 59 63 6,8%

i alt i Region Sjælland 1.081 1.084 0,3%

i alt i hele landet 9.332 9.450 1,3%
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Uddannelse
et er blevet populært at være fysioterapeut. i hvert 
fald at dømme efter det stigende antal ansøgere til 
fysioterapeutuddannelsen i region sjælland. Uddan-

nelsen til fysioterapeut foregår nu to steder i regionen, nemlig 
på campus næstved og på campus roskilde.

På campus roskilde blev de nye studerende budt indenfor på 
et helt nyt campusområde ved siden af rUC. det nye campus 
åbnede i efteråret 2012. til åbningen blev blandt andet Kron-
prinsesse mary og uddannelsesminister morten Østergaard vist 
rundt i de nye, lyse omgivelser, og de fik sig en snak om ultra-
lydsscanning med to fysioterapeutstuderende. 

På UCsj (University College sjælland) blev der, ved optaget til 
september 2012, optaget i alt 112 nye fysioterapeutstuderende 
på den ordinære uddannelse samt 20 på e–learningsuddannel-
sen, der forgår på campus næstved.

en PoPUlær Uddannelse
og at uddannelsen generelt er populær, men særligt i næstved, 
vidner en optælling i Politiken om.

Politiken har talt op, hvilke uddannelser der er mest popu-
lære, og fysioterapeutuddannelsen i næstved ligger som num-
mer to med 20 ansøgere pr. studieplads. tallene vedrører optag 
til den ordinære uddannelse, ikke e–learningsdelen. 

og blandt de nye studerende ser man også stadig flere 
mænd. i sommeren 2012 var 46 procent af de studerende, der 
blev optaget på fysioterapeutuddannelsen i region sjælland, 
mænd. det er ny rekord. det betyder også, at mændene nu fyl-
der mere på fysioterapeutuddannelsen end på læge-studiet. 

som noget nyt, og som de første i landet, udbød UCsj i 
efteråret 2011 fysioterapeutuddannelsen som e-learningsud-
dannelse. de studerende kan her vælge at møde op til under-
visningen, læse faget selv eller blive siddende derhjemme og se 
en broadcastet version af undervisningen. den praktiske del af 
undervisningen foregår ved, at konfrontationstimerne er sam-
let i blokke på tre dage to gange pr. måned.

Så Mange STUDeRenDe eR bleveT oPTageT På  
fySioTeRaPeUTUDDannelSen i SjællanD:

2011: 130
2012: 132
KiLde: www.Kot.dK

D

de to fysioterapeutstuderende Lars birk og Martin Ljungberg  
demonstrerer en ultralydsscanner for Kronprinsesse Mary og  
uddannelsesminister Morten Østergaard
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regionsFormanden På  
BesØg Hos de stUderende

som led i foreningens generelle indsats over for de studerende 
deltager regionsformanden nu både i arbejdsmarkedsoriente-
ringen på sidste modul af fysioterapeutuddannelsen og i intro-
duktionen af de nye studerende.

regionsbestyrelsen oplever, at der generelt fra de stude-
rendes side er stort engagement og interesse for det politiske 
arbejde. dette afspejles også i den høje organisationsprocent 
blandt de studerende. i 2011 var 84% af de fysioterapeustude-
rende i region sjælland medlem af danske Fysioterapeuter.

danske Fysioterapeuter har to pladser i uddannelsesudval-
get for fysioterapeuter. desuden er der i regionsbestyrelsen to 
studerende, hvoraf den ene, martin ljungberg, også er obser-
vatør for de studerende i hovedbestyrelsen.

nye FoKUsområder
i regionsbestyrelsen har vi sat fokus på at få praktikpladser i 
psykiatrien. regionsformanden har derfor været på arbejds-
pladsbesøg i Psykiatrien syd og sat praktikpladser i psykiatrien 
på dagsordenen i uddannelsesudvalget.

Vi finder det meget vigtigt, at der er praktikpladser i psykia-
trien, og at der også på uddannelsen gøres opmærksom på de 
udviklingsmuligheder og stillinger, der er indenfor psykiatrien. 
dette var uddannelsesudvalget helt enige i.

Uddannelsesudvalget har også haft fokus på øget samar-
bejde med sdU og på den udfordring, at uddannelsen ikke er 
forskningsbaseret. dette har været på dagsordenen centralt i 
danske Fysioterapeuter, og regionsbestyrelsen har derfor også 
undersøgt, hvordan vi regionalt kan understøtte en udvikling 
mod en mere forskningbaseret uddannelse. 

oRganiSaTionSPRocenT i DanSke fySioTeRaPeUTeR blanDT STUDeRenDe  
På fySioTeRaPeUTUDDannelSeRne i Region SjællanD:

NæstVeD

2012: 89%
2013: 92%

RoskIlDe

2012: -
2013: 92%

opgJort i årets fØrste KvartaL
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PolitisK 
interesseVaretagelse

 2011 og 2012 satte regionsbestyrelsen yderligere 
fokus på den politiske interessevaretagelse. dette 
betød bl.a., at regionsbestyrelsen ville have flere 

politikere i tale, men også at involvere flere fysioterapeuter i 
foreningens politiske arbejde. 

traditionen i danske Fysioterapeuter har ellers været, at det 
var formanden og regionsformændene, som tegnede forenin-
gen og havde kontakten til politikerne. men med den nye måde 
at arbejde på er regionsbestyrelsesmedlemmerne blevet invol-
veret mere i dette arbejde. 

Vi har i fællesskab udvalgt, hvilke områder vi ville priori-
tere at tale med politikere om. Blandt andet behovet for mere 
fysioterapi i psykiatrien og perspektiverne i at give udvalgte 
patientgrupper konservativ behandling frem for operation. 
Fremgangsmåden har været, at vi behandlede emnerne på et 
regionsbestyrelsesmøde, således at vi havde prøvet vores hold-
ninger og meninger af inden kontakt til politikerne.

PolitiKerBesØg
og hvordan er det så gået? spørgelysten var i hvert fald stor, 
da regionsformanden i juli 2012 inviterede folketingsmedlem 
lennart damsbo-andersen (s) på besøg hos aktiv fysioterapi 
og træning i nykøbing Falster. som formand for beskæftigel-
sesudvalget i Folketinget var han naturligt nok særligt interes-
seret i, hvad fysioterapeuter kan gøre for at hjælpe syge med 
at holde på jobbet og var helt med på, at det er afgørende, at 
folk ikke mister deres arbejde, mens de er syge.

Vi kunne hurtigt blive enige om, at der er godt for både 
den syge, arbejdspladsen, samfundet og livskvaliteten, at der 
sættes hurtigt og professionelt ind, så folk ikke mister deres 
arbejde dog uden at ”jage med de syge” som lennart damsbo-
andersen udtrykte det.

det var en rigtig god og engageret rundvisning og politiker-
snak med klinikkens fysioterapeuter.

Her blev skabt en kontakt med en lokal politiker, idet  
lennart damsbo-andersen netop kommer fra lokalområdet.

Umiddelbart efter deltog Per olsen i tV2-programmet ”lev 
livet”, hvor han gav gode råd til jytte og Verner, fastliggere på 
sakskøbing Camping, om hvordan de kunne komme i gang med 
noget fysisk aktivitet igen.

I

Lennart damsbo-andersen blev kyndigt instrueret i klinikkens trænings-
redskaber af per olsen, den ene af klinikkens ejere.
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et lØFt til PsyKiatrien
regionsbestyrelsen inviterede Kirsten devantier til et regi-
onsbestyrelsesmøde. Kirsten devantier er formand for Psy-
kiatri- og socialudvalget i region sjælland og sidder i byrådet i 
næstved Kommune, med plads i både arbejdsmarkedsudvalg, 
sundhedsudvalg og omsorgsudvalg. invitationen tog udgangs-
punkt i, at fysioterapi og brugen af fysisk aktivitet som 
behandling er svagt prioriteret i den behandlende psykiatri og 
nærmest ikke til stede i socialpsykiatrien.

som oplæg til regionsbestyrelsesmødet havde Kirsten 
devantier fået tilsendt danske Fysioterapeuters holdningspapir 
om fysioterapi til personer med psykisk sygdom.

mødet varede 1½ time, og vi havde en rigtig god dialog om 
fysioterapi og fysisk aktivitet inden for psykiatrien, både på 
det regionale og det kommunale plan.

der var god udveksling af synspunkter og gode gensidige 
input til at arbejde videre med opgaven.

regionsformanden besøgte også Flemming stenild, med-
lem af regionsrådet i region sjælland og formand for danske 
regioners social- og Psykiatriudvalg. 

emnet var her også naturligt psykiatrien, idet Flemming 
stenild på region sjællands hjemmeside udtaler, at:  ”Psy-
kiatrien skal have et gevaldigt løft!”. så invitationen gik på at 
indvi Flemming stenild i danske Fysioterapeuters tanker om 
indsatser inden for psykiatrien og til en snak om, hvordan vi får 
givet psykiatrien det løft, der er nødvendigt. 

På BesØg Hos 
regionsrådsFormanden

næste besøg gjaldt regionsrådsformand sten Bach, hvor snak-
ken handlede om fysioterapeuters rolle i fremtidige opgave-
løsninger i et helt og sammenhængende sundhedsvæsen. den 
økonomiske situation og den megen ny viden og faglige udvik-
ling inden for sundhedsvæsnet kalder på, at vi organiserer og 
løser opgaverne anderledes. 

regionsformand lise Hansen og sten Bach diskuterede des-
uden praksissektoren, og hvordan vi får mere fokus på kvalitets-
udvikling inden for denne sektor, set i lyset af, at region sjæl-
land, som den eneste region i landet, ikke har prioriteret, at der 
er en fysioterapeutisk praksiskonsulent. der blev også snakket 
om muligheder for, at fysioterapeuter i praksissektoren kunne 
varetage opgaver, som traditionelt anses som lægeopgaver. 
dette set på baggrund af, at der er problemer med at rekruttere 
praktiserende læger i nogle områder af region sjælland.
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Få indFlydelse

Har det så rykket noget? at der er stor villighed til at lytte giver 
jo ikke nok. der er ingen tvivl om, at alle synes, at fysioterapi, 
træning og fysioterapeuter er værdifuldt. men med hensyn til 
at starte nye tiltag op lyder det ofte, at vi da selvfølgelig skal 
komme med nogle projekter, så vil man se positivt på det. så det 
vil vi som bestyrelse bringe ind både centralt i danske Fysiotera-
peuter, men også ud til vores ledere, klinikejere og tillidsvalgte.

Udover disse eksempler på direkte kontakt med politikere 
sker der dagligt og på mange fronter politisk interessevare-
tagelse for danske Fysioterapeuter.

Vi følger med i presseklip og diverse dagsordener og reagerer 
med læserbreve, pressemeddelelser og direkte henvendelser, 
hvor det giver mening. regionsformand lise Hansen har en god 
kontakt til og sparring med vores tillidsvalgte, så vi kan reagere 
hvis nødvendigt. ligesom regionsformand og bestyrelse også 
deltager i regionale konferencer og møder med politikere, hvor 
det er muligt at fremme fysioterapeuternes og borgernes sag.

regionsbestyrelsens holdning er, at vi alle, også vores tillids-
valgte og medlemmer, skal være aktive og tage al den indfly-
delse, der er mulig. regionsbestyrelsen og regionsformanden 
står altid klar med hjælp og sparring.

FolKetingsValget 2011

til sidst skal her omtales vores indsats i forbindelse med Folke-
tingsvalget 2011.

Vi havde inviteret fire lokale folketingskandidater til med-
lemsmøde.

louise schack elholm fra Venstre, meta Fuglsang fra socia-
listisk Folkeparti, liselott Blixt fra dansk Folkeparti og social-
demokraten Bodil Kornbek havde sat en aften af til at høre, 
hvad fysioterapeuterne havde på hjerte, og give deres bud og 
svar på nogle af de spørgsmål, fysioterapeuter og deres patien-
ter ser, er vigtige at politikerne tager fat på.

det var en lille, men yderst diskussionslysten flok medlem-
mer, der havde fundet vejen til ringsted sygehus, og vi fik rig 
mulighed for at diskutere regionernes fremtid, specialisering, 
sygehusdrift, kommunernes hjemtagning af opgaver, behand-
lingsgaranti og meget mere.

en god mulighed for at sætte vores holdninger på dagsorde-
nen og skabe kontakt til politikere. 

Vores politiske indsatser vil vi fortsætte ved regions- og 
kommunalvalget i 2013. Her vil vi deltage i valgmøder i regionen 
og kommunerne og udvælge og forberede emner, som vi kan 
bringe til debat.

i vil også se danske Fysioterapeuter, region sjælland som en 
aktiv læserbrevsskriver og debattør. 
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egionsbestyrelsen har i 2011 og 2012 arbejdet med 
forskellige modeller for vores regionale arrange-
mentspulje.

Vi har opfordret medlemmer til at arrangere medlemsmøder 
som regionsbestyrelsen har støttet økonomisk. i 2012 kon-
taktede vi specifikt tre arbejdspladser og bad dem stå for et 
arrangement.

med arrangementspuljen er der åbnet for, at medlemmerne 
kan arrangere en temadag eller andet fagligt arrangement for 
regionens fysioterapeuter. og vores formål med dette initiativ 
er at fremme mængden af faglige arrangementer og temadage 
i regionen.

regionsbestyrelsen er, sammen med en gruppe medlemmer, 
arrangør af en minifagfestival hvert andet eller hvert tredje 
år, afhængig af hvornår den centralt arrangerede fagfestival 
afholdes.

oVersigt oVer medlemsmØder i 
2011 & 2012

•	 Temamøde om smerter med inge ris Hansen. arrangeret af 
genoptræningscentret i Holbæk. (26/5 2011).

•	Debat og dialog om hjerneskaderehabilitering i forbindelse 
med, at sundhedsstyrelsen offentliggør mtV-rapport om 
hjerneskaderehabilitering. (16/6 2011).

•	Temadag om ortopædkirurgiske patienters genoptræning og 
rehabilitering med Peter rheinlænder. arrangeret af rikke 
sigvardt, Køge sygehus. (15/9 2011).

•	 netværksarrangement for ledere i samarbejde med ergo-
terapeutforeningen: Hvordan skaber vi en sammenhængende 
og helhedsorienteret social- og sundhedsindsats, hvis det er 
os, der sætter dagsordenen? (16/9 2011).

•	Økonomi & følelser – hvordan påvirker finanskrisen os? 
oplæg ved lola Baidel. medlemsmøde for selvstændige 
fysioterapeuter uden overenskomst i region Hovedstaden og 
region sjælland. ( 28/11 2011).

•	Ridefysioterapi til hemiplegipatienter. afholdt sammen med 
danske Fysioterapeute, region Hovedstaden. arrangeret af 
ridefysioterapeuterne. (21/1 2012).

•	fyraftensmøde om: trin for trin – borger- og brugerstyret 
genoptræning. med inge ris Hansen. arrangeret i samarbejde 
med Fysiocenterroskilde. (18/4 2012).

•	netværksarrangement for ledere i samarbejde med 
ergoterapeutforeningen: ledelse, kommunikation og 
coaching. oplæg v. inger jerichau. (27/4 2012).

•	 Temadag om ortopædkirurgiske patienters genoptræning og 
rehabilitering med Peter rheinlænder. arrangeret af rikke 
sigvardt, Køge sygehus. (22/5 2012).

•	Temadag om move´n nature - et koncept om at bruge naturen 
aktivt. med nina schriver. arrangeret af Katrine Wendelboe 
juel jeppesen, slagelse sygehus. (15/9 2012)

der har været rigtig god tilslutning til møderne. medlemmerne 
har fået noget med hjem, er blevet klogere og har haft nogle 
gode timer sammen med kollegaer om et emne, de finder inte-
ressant.

Vi vil gerne sige tak til de mange deltagere, der var med til at 
gøre arrangementerne til en stor succes og tak til de medlem-
mer, der har ydet en stor indsats med at stå for arrangemen-
terne. 

medlemsaKtiViteter

R
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egionsbestyrelsen tog på vores møde i december 
2012 hul på snakken om fremtidige indsatsområder. 
nedenfor oplistes de områder vi brainstormede om.

•	arbejde videre med psykiatrihospitalet og psykiatriområdet
•	tage yderligere politiske kontakter.
•	Hvordan kan vi facilitere til efter-/videreuddannelse?
•	Hvad kan man bruge en kandidatuddannelse til?
•	 Hvordan kommer medlemmerne i gang med at iværksætte 

de projekter, som politikerne hver gang snakker om, at vi skal 
søge om at sætte i gang, fordi de mener, at ting skal starte 
nedefra?
•	Udviklingsmuligheder på asylcentre og hospices
•	der skal være regional- og kommunalvalg i 2013. Vi skal ud og 

deltage i valgmøder
•	Beskæftigelsesindsatsen 

derudover vil de områder, som hovedbestyrelsen har beslut-
tet som indsatsområder i strategiplan 2014, naturligt være 
omdrejningspunkt for en del af vores aktiviteter. områderne, 
der er besluttet, er:

•	 erhvervsindsats
•	Faglig kvalitet i fysioterapi
•	Kvalitet & service

som det sidste, helt særlige for danske Fysioterapeuter,  
region sjælland, skal nævnes vores regionale minifagfestival.

Vi arbejder på at gentage succesen for 3. gang til afholdelse 
26. oktober 2013. Planlægningen er i fuld gang, og vi glæder os 
meget til at præsentere jer for det endelige program. 

Vi kan afsløre, at der arbejdes med en overskrift, der hedder: 
”Fra forskning til klinisk praksis”. 

HVad sKal Vi arBejde med 
i næste Periode?

egionsbestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til 
at takke medlemmerne for en god og aktiv indsats i 
løbet af perioden.

en stor tak til alle jer, der på den ene eller den anden måde 
har været aktive i det regionale arbejde. enten som tillidsvalgte 
eller som udpegede repræsentanter for danske Fysioterapeu-
ter. men også som menige medlemmer, der giver deres mening 
til kende, møder op og er aktive til de arrangementer, der er ble-
vet afholdt. For uden aktive og engagerede medlemmer er det 
ikke muligt at synliggøre danske Fysioterapeuter i regionen.

regionsbestyrelsen håber at se rigtig mange medlemmer til 
generalforsamlingen.

aFslUtning

R

R
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