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Sjælland 2017: 

Der var engang et folkefærd, de kaldte sig fysioterapeuter.  

Der blev stadig flere af dem for det var en populær uddannelsen med mange 

muligheder. 

 Og der var god brug for dem, for de kunne mange ting som menneskene i det land 

de boede i havde brug for. 

Derfor blev de også rigtig dygtige-de læste og læste og øvede sig hele tiden på at 

blive bedre- og det blev de og de var meget glade og stolte. 

Der var bare det ved det at menneskene, dronningen og dem der sad på pengekassen 

ikke af sig selv kom og hentede dem. 

Derfor blev de nødt til at stå sammen og hjælpe hinanden med at fortælle de gode 

historier og gå på besøg hos og skrive breve til menneskene, dronningen og dem der 

sidder på pengekassen. 

De blev også nødt til at snakke med nogle af de faggrupper de arbejdede sammen 

med --- og de blev nødt til at sørge for at det hele gik ordentligt for sig. 

For godt nok var de glade og dygtige-men de skulle jo også have både tøj på kroppen 

og mad på bordet. 

 

SE- det er jo derfor vi er her i Danske Fysioterapeuter - 

For at skaffe vores medlemmer ordentlige løn –og arbejdsforhold og for at sætte 

politiske dagsordener -og det er derfor det er så vigtigt at vi er fælles om at løfte 

opgaverne. 

 Og at vores forening både her og centralt er synlige og tydelig. 

Da vi i regionsbestyrelsen snakkede om hvilke budskaber der var vigtige at vi kom ud 

med i dag –var det gennemgående at sammen er vi stærkere- vi har vores fag til 

fælles- derfor er det vigtigt at vi er mange medlemmer og at vi anerkender og bruger 

vores forskellige kompetencer og holdninger til gavn for alle. 

 

 Men samtidig en erkendelse af, at der er mange forskellige interesser, der skal 

tilgodeses og at meget er under udvikling og forandring - og at det også giver os 

nogle udfordringer. 

Det går generelt ganske godt for os-også her i region Sjælland. 

Vi bliver flere fysioterapeuter, vi får flere medlemmer, de studerende vil gerne meldes 

ind, vi ligger rigtig fint i forhold til de andre UC er, ex er der en organisationsprocent 

på Campus Næstved på 97%. 

Her i regionen ligger vi jo i smørhullet mellem hovedstaden og dem vest på-  det giver 

muligheder for at flytte sig- så vi har den laveste arbejdsløsheds%  

DSA tal sige 0,87 % i jan 17 og som jeg hører det er der mange ansøgere til ledige 

stillinger. 

Men, men -det skal vi jo ikke bare sidde og klappe i hænderne af- 



I hvert tilfælde ikke hele tiden-for der er mange opgaver at gå i gang med i et stort 

fællesskab som vores.  

Vi skal se ind i fremtiden-vi skal følge udviklingen-vi skal være med forrest fremme- 

og vi skal hele tiden se, hvor noget kan gøres anderledes 

  -om vi skal gøre noget anderledes-- skal vi måske tænke på en anden måde end vi 

plejer? 

I RB er vi optagede af det, der er tæt på medlemmerne, det, der relaterer sig til jeres 

arbejdsliv. 

  Vi har vi ex arbejdet med 

 Hvordan vi får flere til at synes at arbejdet med hverdagsrehabilitering er 

spændende?  

 Hvordan vi får flere fysioterapeuter til at interessere sig for den del af 

befolkningen, der er på kanten af arbejdsmarkedet? 

 Hvordan får vi mere fokus på vores værdi indenfor psykiatrien? 

  Inden for folkeskoleområdet- ja hele uddannelsesverdenen-det er ikke kun 

børn, der indlærer bedre på fysisk aktivitet-det gør eleverne på 

produktionsskoler, erhvervsskoler, gymnasier også. 

 Hvordan er det at arbejde som fysioterapeut i en lægepraksis- er der 

muligheder for at bruge vores kompetencer der? 

Det hele går jo ud på at udvide vores felt til gavn for de mange flere, der bliver 

uddannede. 

 Men også fordi vi kan se at vores faggruppe kan bidrage med en anden indsigt og 

tilgang på mange områder. 

Derfor har vi inviteret til medlemsmøder og netværksmøder om disse områder. 

Fordi vi synes det er vigtigt at sætte folk sammen--det giver jer sparring og viden--- 

og det giver os noget at gå tilbage og videre med. 

Vi har mange medlemmer med mange forskellige kompetencer og faglige 

interesseområder. 

Derfor er vi helt afhængige af at I medlemmer er aktive på flere fronter. 

Det helt afgørende at I vedbliver med at arrangere faglige temadage og aftener. Og at 

I byder ind på at være med til at arrangere Mini -fagfestival hvert 3. år. 

En stor tak til alle jer, der har deltaget i arrangementerne og en stor tak til alle jer, 

der har bidraget til, at det var muligt. 

 

Vi skal i næste periode arbejde videre med de igangværende opgaver, men også se 

frem mod nye. 

For os er det vigtigt at der er klar sammenhæng mellem de fokusområder, der er 

centralt og decentralt og at vi er i dialog med de medlemmer der har fingeren på 

pulsen -   

Om vi er på rette vej og på rette niveau. 

 



Næste periode kommer både til at have fokus på nye arbejdsområder, forholdene på 

arbejdsmarkedet og på medlemsinddragelse og på hvordan vi rekrutterer og 

fastholder medlemmer. 

Vi vil se på hvordan vi kan få øget fokus på ex. demensområdet  

-fordi vi her ser et kæmpepotentiale for vores profession. 

Jeg ved, at vi her i regionen har medlemmer som brænder for dette område og ved 

rigtig meget om det.  

Vi vil gerne arbejde videre med netværkstanken bl.a. i forhold til de studerende, 

dimittenderne: 

De studerendes organisation FLR er under opbygning og vi er så heldige, at den 

nyvalgte formand er studerende på Campus Næstved. Så her er jo helt oplagte 

samarbejdsmuligheder. 

Et andet område kunne være mentor ordning for ledere- for vi har brug for at 

rekruttere kommende ledere-også her i regionen. 

Et tredje område kunne være netværk for medlemmer med selvstændig virksomhed- 

er der brug for en regional indsats eller netværk her? 

Vi tror på at vi skal ud og møde medlemmerne, der hvor de er. 

Og her er det jo vi rigtig gerne vil høre jeres mening! 

 Hvad skal vi sætte ind med? 

 Hvad skal der til for at I føler jer inddraget? 

 Vidste I ex at vi bliver 100 år til næste år? Har I tanker om hvordan det skal 

fejres? 

Politisk arbejde- 

Ja det er ligesom med foråret-det kan have svært ved at bryde igennem – det kan 

tage lang-- og politisk arbejde tager tid. 

 

De sidste 2 år har vi som samlet regionsbestyrelse inkl. alle vores suppleanter 

deltaget i Folkemødet på Bornholm. 

Her var der en masse mennesker til at høre på vores budskaber-og jeg må sige jeg er 

vildt imponeret over - dels vores egne - men også de 50 andre fysioterapeuter, der 

var aktive i teltene med spørgsmål. 

Nogle fandt det jo ganske grænseoverskridende at stille sig op I FOA`s telt og snakke 

om hverdagsrehabilitering med sektorformand for FOA Karen Stæhr.  

Men de gjorde det!!! Og høstede stor anerkendelse for vores synspunkter. 

Vi har i de sidste år arbejdet en del med det at arbejde politisk. 

Det har vi gjort på konferencer. Øvet os i at holde tale, i at debattere og fremføre de 

synspunkter, der er til gavn for vores fag. 

Jeg udøver det ved jævnlig kontakt med politikere, embedsmænd, interviews med 

pressen, læserbreve osv. 

Både RB, tillidsvalgte og I udøver det i det daglige på jeres arbejdsplads, i 

samarbejdsfora osv. 



På Folkemødet fik vi rigtig meget kontakt med politikere, embedsmænd og helt 

almindelige mennesker. 

Så selv om det har kostet os noget-både i økonomi og tid -så er det givet godt ud. 

Til efteråret skal være valg til Regionsråd og kommunalbestyrelser. 

Her vil vi være aktive med at møde politikere i udvalgte kommuner, holde øje med 

den lokale presse, deltage i vælgermøder og reagere hvor det giver mening. 

Der er et valgmøde under forberedelse med de andre organisationer i 

Sundhedskartellet. I starten af november 

Så stor opfordring til jer om også at være aktive her.  

Som jeg sagde indledningsvist så er det ikke godt nok at være glade og dygtige-man 

skal jo også have både tøj på kroppen og mad på bordet. 

Og man skal kunne holde til arbejdspresset. 

Derfor er det vigtigt at vi alle, også regionalt, arbejder sammen med de andre 

organisationer i diverse fora om vores medlemmers arbejdsforhold. 

Jeg ser frem til at deltage i medlemsmøder, arbejdspladsbesøg og debatter om 

overenskomstkrav, arbejdsvilkår, både her i regionen og i Hovedbestyrelsen. 

Foreløbig ligger der aftaler om arbejdspladsbesøg på Nykøbing F. Sygehus - Lolland 

og Guldborgsund kommuner og Holbæk Kommune. 

 Inden vi skal i gang med debatten vil jeg gerne have lov at sige tak til 

regionsbestyrelsen, til alle vores tillidsvalgte og vores ledere - I er alle gode 

sparringspartnere og samarbejdspartnere for mig som regionsformand. 

Det er alle I medlemmer også -jeg har meget stor gavn af at komme ud blandt jer, 

både til medlemsmøder og på jeres arbejdspladser. 

Jeg får jævnligt mails fra nogle af jer med noget I lige synes jeg skal vide eller noget I 

tænker vi skal gøre noget ved- det er godt engagement fra jeres side og rigtig vigtig 

viden for mig-så tak for det.  

Medlemmer i region Sjælland er gode til at byde ind på pladser i centrale råd og 

udvalg som Etisk Råd, Erhvervs - og vækstpanel, Lederråd, TR råd og rådet for 

arbejdsmiljørepræsentanter. 

Og I er aktive på jeres arbejdspladser og i diverse samarbejdsrelationer 

Det bekræfter mig i at der er SÅ meget energi derude hos jer!!! 

Med dette-tak for ordet og velkommen til debatten. 

 


