
 

 

Fokusområder 2019-2021 (version 3) 

 Central Regionalt Deadline Aktiviteter 

Fysioterapi på 

sygehuse 

Der blev lavet et sygehusudspil centralt i 

efteråret 2018. Regionsbestyrelsen kom med 

kommentar til udspillet på mødet d. 10. sep. 

2018 

https://www.fysio.dk/nyheder/nyheder-

2018/udspil-sadan-far-vi-bedre-sygehuse 

Der var stor opmærksom på området i 

forbindelse med besparelserne i 

regionen. Og er forsat et område, der 

skal holdes øje med. 

OBS på opgaveglidning. Mangler 

nogle klare linjer centralt fra. 

Stine afventer god historie fra 

Trine Kjeldsen 

 

Fysioterapeuter på 

akutområdet 

Danske Fysioterapeut er i gang med at lave en 

kompetenceprofil for området. 

Der er udarbejdet en kompetenceprofil på 

fysioterapeuter i skadestuen. 

Når kompetenceprofilen er færdig, skal 

vi være med til at få udbredt det på 

regionens sygehuse. 

Se ovenstående 

Afventer 

 

Børneområdet Det er fortsat svært at få fodfæste på området. 

Skolerne har ikke midler til at ansætte 

terapeuter på skolerne. 

Vi har ét projekt i gang Kalundborg 

Kommune. Desværre blev det ikke en 

del af det kommende budget og 

afsluttes efteråret 2019. 

I Køge kommune varslede man 

besparelser på bl.a. PPR-området 

maj/juni 2019. Høringssvar sendt.  

Sårbare børn er et af fokusområderne i 

regionens nye Sundhedsaftale 2019-

2023. Her skal vi selvfølgelig byde ind. 

Der er organisationsændringer til 

høring i Næstved. Høringssvar sendt. 

Stine afrapporterer til RB, når 

der er nyt. 

Vi skal have fat i de gode 

historier. 

Alice kontakter Stine, hvis der 

kommer nyt fra Næstved. 

Stine laver læserbrev i starten 

af 2020, når der ikke længere 

er et børnetilbud i 

Kalundborg. 

Debatindlæg i Nordvestnyt d. 

5. februar  

og TV-Kalundborg d. 9. 

februar. 

 

Opslag på Facebook omkring 

tiltag i Fyshuset i Korsør. 

Fysioterapeuter og 

mental sundhed/ 

psykiatrien 

Forsøgte at afdække de forskellige tilbud til 

demente i kommunerne. Men har ikke hørt, 

hvad der kom ud af det?! 

Psykiatrien er fortsat på dagsordenen. Bl.a. 

arbejdes der på en videreuddannelse for 

fysioterapeuter og ergoterapeuter. 

Stine er en del af psykiatripolitisk 

dialogforum, som er et nyopstartet 

fælles dialogforum med alle de 

faggrupper, der kan tænkes at arbejde 

inden for psykiatrien. Tegner 

fornuftigt. 

Demens: Pause –afventer 

udspil fra regeringen. 

Psykiatrien: Lisbeth arbejder 

på et brobygger-projekt. 

Afventer ”god historie”. 

Afdelingerne vil kun ansætte 

Brobygger-stilling er etableret.  



  

 

terapeuter, når det for ”nye 

penge”. 

Fysioterapeuter i 

lægepraksis 

Har de sidste par år deltaget på 

”Lægedagene”, hvor der har været stor 

interesse for at besøge standen. Har stadig 

rimelig stor bevågenhed centralt, men måske 

bliver det overhalet indenom af ”direkte 

adgang”?! 

Der er udarbejdet materiale til både fys og 

læge. 

https://www.fysio.dk/radgivning-

regler/fysioterapeuter-i-

lagepraksis1/Vejledning-til-fysioterapeuter 

 

https://www.fysio.dk/laegepraksis-med-

fysioterapeut-ansat 

Vi har desværre endnu ikke lykkedes 

med at få fysser ud i lægepraksis her i 

regionen… 

Pause/afventer 

praksiskonsulent 

Samarbejdsudvalget for 

fysioterapi har samstemning 

sagt god for en ansættelse af 

en praksiskonsulenten d. 19. 

februar 2020. 

Afventer at regionen 

forhåbentlig godkender at der 

skal ansættes en 

praksiskonsulent. 

Mail til Heino Knudsen og 

Trine Holgersen i december 

2019. 

Besøg af praksiskonsulent i 

Region Hovedstaden på SU-

mødet d. 19. februar. 

Arbejdsmiljørådet Rådet er nedsat med både medlemmer fra HB 

og alm. medlemmer. Arbejdet skal 

færdiggøres i år. 

Stine er med i rådet. 

Generelt skal vi have fokus på 

arbejdsmiljøet både i det offentlige og i 

det private (for mange krav, for få 

ressourcer, for meget dokumentation, 

for lidt ”hands on”).  

Afventer det endelige produkt. 

Stine deltager i 2-3 kaffe-

møder på udvalgte 

arbejdspladser i regionen. 

Afholdelse af kaffemøde i 

Guldborgsund Kommune d. 4. 

marts. 

Afventer svar fra Slagelse 

Sygehus. 

Akademikerråd Der har været nedsat en arbejdsgruppe. 

Akademikerne er en meget uhomogen 

gruppe..  

Der er iværksat forskellige initiativer. Se 

referatet fra HB-mødet d. 25. januar  2019 

https://www.fysio.dk/globalassets/documents/

organisation/hb/hb-referater/2019-01-25-hbm-

referat-fysio.dk.pdf 

Skal vi lave nogle regionale tiltag? 

Netværksmøde? 

Afventer centrale tiltag 

OBS om Stine skal sende en 

mail rundt til akademikerne 

omkring netværk. 

 

Erhvervsstrategi 

målrette selvstændige 

Råd og vejledning ved igangsættelse af egen 

virksomhed, div. workshops og kurser, 

Etablering af netværk for fys 

inden/uden for OK? 

Stine spørger ind til netværk i 

nyhedsbrev. 

Analysen er udkommet d. 4. 

februar 2020. 

https://www.fysio.dk/radgivning-regler/fysioterapeuter-i-lagepraksis1/Vejledning-til-fysioterapeuter
https://www.fysio.dk/radgivning-regler/fysioterapeuter-i-lagepraksis1/Vejledning-til-fysioterapeuter
https://www.fysio.dk/radgivning-regler/fysioterapeuter-i-lagepraksis1/Vejledning-til-fysioterapeuter
https://www.fysio.dk/laegepraksis-med-fysioterapeut-ansat
https://www.fysio.dk/laegepraksis-med-fysioterapeut-ansat


  

 

mulighed for at få en konsulent ud på 

arbejdspladsen mm. 

Koncept for netværk https://www.fysio.dk/radgivning-

regler/karriere-og-netvaerk/redskaber-til-at-

skabe-professionelle-netvark/netvark-skal-

have-en-tovholder 

Skal vi facilitere til nogle flere netværk 

i regionen?  

Eller genoplive nogle af dem, der har 

været der før? 

(mentor for ledere, palliation, 

beskæftigelse) 

In progress: Facilitere til 

netværk i forbindelse med 

arrangementer og i 

nyhedsbrev 

 

Hverdagsrehabilitering OBS på opgaveglidning. Regionalt netværk kører ok. 

Tværfagligt fællesmøde med 

ergoterapeuterne i oktober 2019. 

Kører. 

Guldborgsund Kommune har 

teten til næste møde i foråret 

2020 (april). 

Åse (ETF) og Malthe 

(Guldborgsund) er kontaktet 

d. 20. februar. Netværksmøde 

bliver d. 20. april i Ringsted. 

Palliation  Der blev afholdt 3 møder i 2017. Ingen 

i 2018. 

Stine tager kontakt til 

Selskabet for palliation 

omkring 

lokale/landsdækkende 

aktiviteter/netværk. 

Mail sendt til formanden for 

Selskabet for onkologi og 

palliation d. 25. februar. 

Beskæftigelses-

indsatsen 

 Der blev afholdt 2 møder i 2017. Ingen 

i 2018. 

Maile til tidligere deltagere 

samt kontakt til TR. Maria vil 

gerne være med. 

Der er sendt mail ud til 

tidligere deltagere. Blandet 

interesse for nyt 

netværksmøde. 

Stine har kontaktet Mie i 

Vordingborg d. 25. februar.  

Synlighed /kontakt 

med medlemmerne, 

pressen, dialogmøder, 

Facebook, GF, 

Fagkongres, 

netværksmøder mm. 

Hjælp til håndtering af pressen, udformning af 

høringssvar mm. 

Undervisning i brug af Facebook mm. 

Vi afholder pt. GF hver andet år, 

dialogmøde i modsatte år, Fagkongres 

hver 3. år samt netværksmøder. Vi har 

en aktiv Facebookprofil, en mindre 

aktiv Instagramprofil, lægger nyt fra 

regionen på hjemmesiden, annoncerer i 

Fysioterapeuten og på hjemmesiden, 

laver nyhedsbrev, sender indbydelser 

ud pr. mail, skriver læserbreve og 

Opmærksomheds-punkt 

 

Kasper og Malene: Fredagsbar 

i Slagelse 

 

Maria og Line: 

Arrangement i Nord efter jul. 

 

Syd/vest: afventer 

Afholdt fredagsbar d. 15. 

november 2019 i Slagelse  

 

Arrangement d. 22. april i 

Holbæk. 

OK21-arrangement d. 22. april 

i Holbæk. 

OK21-arrangement d. 21. april 

i Køge 



  

 

høringssvar, arrangerer fyraftensmøder, 

besøger arbejdspladser, ringer til de 

dimitterende, deltager ved 

arbejdsmarkedsorienteringen på 

skolerne mm. 

Hverdagseksperimenter: Fredagsbar og 

arrangement i Nord. 

Lederområdet 

(mentor/rekruttering) 

Lederråret Der blev holdt et i september 2017. Det 

i oktober 2018 blev aflyst.  

Skal det have en ny chance eller er der 

lavet andre netværk? 

Rekruttering: Er desværre aldrig blevet 

til noget. Skal det have en ny chance? 

Lisbeth: Nysgerrig på ledelse 

skal have en ny chance 

Gå-møde om ledelse d. 6/5 på 

Slagelse Sygehus. 

TR-indsats Er ved at danne sig et overblik over, hvor der 

er/ikke er. 

Kun enkelte steder uden TR. Dog 

findes der også terapeuter rundt 

omkring, som er for få til at få en TR. 

Dem prøver vi at få styr på.  

Få, der aldrig deltager. 

Arbejder med at få flere FTR. 

Er det TRs opgave at introducere nye 

kollegaer til foreningen? Afventer svar 

fra TR-rådet. 

In progress 

 

Arbejder på FTR i Næstved. 

 

Arbejdsmiljø på 

klinikkerne 

Arbejdsmiljørådet har bl.a. opmærksomhed på 

de nyuddannedes arbejdsmiljø på klinikkerne.  

Hvordan kan vi bidrage med at skabe 

flere gode ledere i det private? En del 

af praksiscertifikatet? Skal vi bringe 

det videre ind i fx Lederrådet? 

Er klinkejerne klar over, at der skal 

være en AMIR ved mere end 10 

ansatte? Og hvis der er færre end 10, 

skal der være en årlig 

arbejdsmiljødrøftelse?  

Lisbeth bringer det ind i 

lederrådet. 

Marjanne gør opmærksom på 

arbejdsmiljøet i nyhedsbrev til 

de praktiserende. 

Stine tager på kaffe-møde i en 

enkelt klinik. 

FysioDanmark i Slagelse er 

kontaktet d. 25. februar. Har 

takket ja tak, men det er svært 

at finde en dato. 

Har spurgt FysHuset d. 4. 

marts, om de kunne være 

interesseret.  

Forebyggelse  Hvordan får vi løftet In progress  



  

 

forebyggelsesdagsordenen? 

Rygning,, overvægt, diabetes, 

fysioterapi til alle sociale lag, 

mere/tidligere indsats hos børn. 

Stine har det med på dagsordenen ved 

kommune/politikerbesøg. 

 

Stine tager det med på 

dagsordenen ved kommune/ 

politikerbesøg 

Nedbrydning af siloer  Hvordan kan vi som faggruppe være 

med til at få nedbrudt siloerne i 

kommunerne/regionerne? Forebyggelse 

ud i privat praksis? 

Udskrivelsesfysioterapeuter ansat på 

tværs af sektorerne? 

Flere tværsektorielle projekter? 

Fysioterapeuter i lægepraksis? 

Hvordan kan vi være med til at skabe 

sammenhængende patientforløb (både 

offentligt og privat)?  

Adgang til relevante 

patientoplysninger! 

Tværfaglighed 

Alle har et ansvar for at løfte 

det ind i de forskellige 

politiske lag. og være med til 

at skabe sammenhæng på 

tværs af sektorer mm. 

Netværk og arrangementer på 

tværs af sektorer og 

fagligheder. 

 

Fysioterapi på den 

politiske dagsorden 

Møde med ministre, udvalgsformænd, 

interesseorganisationer mm. Skabe nye jobs. 

Skal der laves en meningsdanner uddannelse a 

la den sygeplejerskerne har (bringes til TR-

rådet?)? 

Sikre vores faglighed, troværdighed og 

uomgængelighed i sundhedsvæsnet.  

Skabe lederstillinger, skabe nye jobs 

(TR, RF mm), politikermøder i 

kommuner/region, sende emner ind 

centralt, så det kan bringes videre op i 

systemet.  

Arbejde lokalpolitisk via MED-

systemet, kontaktudvalgsmøder, div. 

forums mm. 

In progress –alle er involveret. 

Stine forsøger at få en aftale 

med Tanja Larsson (S) i 

Folketinget. 

 

Møder med udvalgsformænd i 

Faxe, Stevns og Guldborg er 

på tegnebrættet. 

31. oktober 2019 møde med 

Arne Mikkelsen (formand 

Social- og 

forebyggelsesudvalget i 

Odsherred). 

19. november 2019 møde med 

Lars Schmidt (formand for 

Social - og Sundhedsudvalget 

i Sorø). 

24. februar møde med Morten 

Gjerskov (formand for Social 



  

 

– og Omsorgsudvalget i 

Roskilde), Jessie Kjærsgaard 

(chef for Social og omsorg) og 

Mette Heidemann (direktør). 

 

 

 


