
 

 

Fokusområder 2021-2023 (version 2) 

 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 er udarbejdet en kompetenceprofil på 

fysioterapeuter i skadestuen og for 

fysioterapeuter på AKUT-området. 

OBS på opgaveglidning. Der er 

udarbejdet et holdningspapir, der er 

tilgængeligt på fysio.dk. OBS på nye 

stillinger på afdelingerne → tæt 

kontakt til TR. 

Der er udarbejdet mail plus materiale, 

der kan sendes til relevante personer i 

regionerne. 

Vinterpakken på 154 millioner → 

fysioterapeuter kom med i gruppe 1, 

der får den høje bonus og samme takst 

ved overarbejde/FEA-arbejde mm. 

Region Sjælland er i gang med at lave 

en bred efteruddannelse for AKUT-

området. 

AKUT-tværfaglige teams (geriatrien på 

Slagelse) → prøvefase, en del 

udfordringer.  

Lisbeth er medforfatter på en lærebog 

om AKUT-området. 

OBS på rekrutteringsudfordringer. 

Vi skal være med til at få 

udbredt kompetenceprofilerne 

på regionens sygehuse. 

 

Stine har sendt mail til 

regionsrådsformand Heino 

Knudsen samt direktør Per 

Bennetsen d. 4. juni ang. 

opgaveglidning. 

Forhandlinger i uge 50 ang. 

udmøntning af ”vinterpakken” 

Børneområdet Det er fortsat svært at få fodfæste på området. 

Skolerne har ikke midler til at ansætte 

terapeuter på skolerne. OBS på åbning ift. 

mangel på skolelærer 

I Odsherred er der bevilliget penge til 

en børnefys. 

Sårbare børn er et af fokusområderne i 

regionens nye Sundhedsaftale 2019-

2023. Her skal vi selvfølgelig byde ind. 

Besparelsessag i PPR i Roskilde 

Kommune. 1 terapeut blev afskediget. 

Stine afrapporterer til RB, når 

der er nyt. 

Vi skal have fat i de gode 

historier. Simone vil gerne 

bidrage med et par historier. 

Stine afsøger, hvor mange 

fysioterapeuter, der er ansat i 

Debatindlæg i Sjællandske 

omkring besparelser i PPR i 

Roskilde Kommune d. 22. 

januar 2021. 

Deling på Facebook af 

Go’morgen Danmarks indslag 

omkring 

https://www.fysio.dk/nyheder/nyheder-2018/udspil-sadan-far-vi-bedre-sygehuse
https://www.fysio.dk/nyheder/nyheder-2018/udspil-sadan-far-vi-bedre-sygehuse


  

 

Besparelsesforslag i Næstved på 

palliativ fysioterapi samt den motoriske 

undersøgelse. Høringssvar sendt. 

Besparelsen blev ikke gennemført. 

OBS på undervisningsrelateret træning 

(Simone). 

børnepsykiatrien i Reg. Sj.  sidde/arbejdsstillinger til 

børnene i hjemmeskolen 

(Louise Kantsø Olesen).  

Debatindlæg i Sjællandske d. 

14. september 2021 om den 

mulige besparelse i Næstved 

Kommune. 

Muligt debatindlæg om  

bevægelse i folkeskolen…  

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. 

Afventer 10 års planen for psykiatrien. 

Stine er en del af psykiatripolitisk 

dialogforum i Region Sjælland. 

Forhåbentlig kommer det i gang igen i 

løbet af 2022.  

Der er bevilliget 2 år mere til 

Brobygger-stillingen på Slagelse 

Sygehus. Derefter sættes den 

forhåbentlig i drift 

Demens: Pause  

OBS på de projekter, der er 

lokalt. Fx i Ringsted. 

Stress/depression?  

 

Stine har besøgt et udehold for 

demente herre i Faxe 

kommune d. 31. august 2021. 

Artikel i Sjællandsk om 

besøget d. 1. september 2021. 

Artikel i Fysioterapeuten 8/21 

om demens tilbud til herre i 

Faxe Kommune 

Fysioterapeuter i 

lægepraksis/regionale 

tiltag 

Deltagelse på ”Lægedagene” er sparet væk. 

Har stadig rimelig stor bevågenhed centralt, 

men måske bliver det overhalet indenom af 

”direkte adgang”?! Afventer resultaterne fra 

projektet i Hovedstaden. 

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 kender nu til et par stykker, som har 

timer i en lægeklinik.  

Samarbejdsudvalget for fysioterapi har 

samstemning sagt god for en ansættelse 

af en praksiskonsulenten d. 19. februar 

2020. 

 

Praksiskonsulent/udviklings-

konsulent ansat marts 2021. 

OBS det geriatriske projekt. 

 

Der er lavet høringssvar til 

praksisplanen for almen 

praksis, hvor det er påpeget, at 

der er mulighed for at ansætte 

fysioterapeuter som 

hjælpepersonale. 

Regionen har ansat Pernille 

Nyholm Petersen, klinikejer i 

Tølløse, som 

udviklingskonsulent. 

Der er sendt mail til Heino 

Knudsen og Per Bennetsen d. 

22/12 ang fx fysser på 

Diabetesbussen.  

Der er sendt mail til Lars 

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


  

 

Hoppe Søe, Tina Haar og 

Trine Holgersen ang brug af 

praktiserende til 

pukkel/ventelisteafvikling d. 

8. januar 2021. 

Der er sendt henvendelse til 

Heino Knudsen og Per 

Bennetsen om samme d. 1. 

marts 2022. 

Stine har kontakt til læge 

Christina Svanholm i Nysted, 

som har en fysioterapeut i sin 

klinik. Afventer endelige 

mødedato. 

Stine og Marjanne har haft 

møde med PLO d. 14. 

oktober. Der skal aftales et nyt 

møde. 

Arbejdsmiljø Arbejdsmiljørådet nedlægges i 2021. 

Arbejdsmiljørådet har bl.a. opmærksomhed på 

de nyuddannedes arbejdsmiljø på klinikkerne 

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”).  

Hvordan er arbejdsmiljøet her på 

bagkant af Corona? 

Hvor mange AMR har vi i regionen?  

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 

In progress 

 

Opmærksomhed på de 

studerendes og dimittendernes 

arbejdsmiljø på klinikkerne. 

Spørge ind til dette ved 

dimittendopringningerne. 

Der er udarbejdet en 

kompetenceprofil ved 

ansættelse på klinik. Super 

godt værktøj. 

Kaffemøde i Guldborgsund 

Kommune d. 4. marts 2020. 

Kaffemøde i FysHuset i 

Korsør d. 8. september 2020. 

Kaffemøde på Slagelse 

Sygehus er d. 13. oktober 

2021. 

Fakta-ark om arbejdsmiljø er 

blevet trykt. Den ligger på 

hjemmesiden og har været 

udsendt med Corpus. 

Marjanne sender linket med 

ud i næste SU-nyhedsbrev. 

 



  

 

ansatte? Og hvis der er færre end 10, 

skal der være en årlig 

arbejdsmiljødrøftelse? 

Erhvervsstrategi 

målrettet selvstændige 

Råd og vejledning ved igangsættelse af egen 

virksomhed, div. workshops og kurser, 

mulighed for at få en konsulent ud på 

arbejdspladsen mm. 

Etablering af netværk for fys 

inden/uden for OK. 

OBS på fravalg af hjemmetræning af 

patienter pga. afstande → ulighed i 

sundhed. 

Stort pres på kapaciteten på 

klinikkerne. Rekrutteringsudfordringer. 

Fokus på principperne, som 

REP har vedtaget. 

 

Stine har udsendt mail 

omkring ventetider, 

arbejdspres mm til både 

klinikker med/uden 

tilknytning til OK. Klinikker 

med tilknytning til OK, har 

modtaget mail både før/efter 

sommerferien. 

Stine har kontakt til Dan i 

Vordingborg, som gerne vil 

være med til at bygge et 

netværk op for praktiserende 

uden tilknytning til OK → 

første møde bliver d. 6. april 

2022. 

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

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

skabe-professionelle-netvark/netvark-skal-

have-en-tovholder 

Vi skal facilitere til nogle flere netværk 

i regionen. Afventer hvad 

netværkskonsulenten kan bidrage med 

→ Netværk for psykiatrien?  

→ Netværk for palliation? 

→ Netværk for ledere? 

In progress: Facilitere til 

netværk i forbindelse med 

arrangementer, på Facebook 

og i nyhedsbreve. 

 

Udviklingskonsulenten er i 

gang med at kigge på netværk 

mellem kommune og praksis 

sektoren. 

 

Rehabilitering OBS på opgaveglidning. Regionalt netværk kører ok med støtte 

fra RF. Tværfagligt arrangement med 

ETF. 

Kører. 

  

Afholdt som virtuelt møde d. 

21. juni 2021. 

Der er møde d. 7. marts.  

Beskæftigelsesområdet  Der blev afholdt 2 møder i 2017. Ingen 

i 2018. 

Maile til tidligere deltagere 

samt kontakt til TR. Kim vil 

gerne være med. 

Netværksmøde blev udskudt 

grundet Corona. Mie fra 

Vordingborg Kommune og 

Kim er tovholdere på 1. møde.  

Der er møde d. 8. marts. 



  

 

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 

høringssvar, arrangerer fyraftensmøder, 

besøger arbejdspladser, ringer til de 

dimitterende, deltager ved 

arbejdsmarkedsorienteringen på 

skolerne mm. 

 

Hverdagseksperimenter: Fredagsbar. 

 

Der er nedsat en arrangementsgrupper: 

Rosa, Martin og Malene 

Opmærksomheds-punkt 

 

Kasper og Malene: Fredagsbar 

i Slagelse 

 

Syd/vest: afventer 

 

Jubilæumsarrangement d. 25. 

april 2022. 

 

Dialogmøde d. 26. oktober 

2022. 

Arrangement d. 22. april i 

Holbæk. Aflyst pga. Corona. 

Afventer ny dato i foråret 

2021. 

Fyraftensarrangement med 

Anja Greve -fysioterapeut på 

herrelandsholdet i håndbold. 

70 tilmeldte/50 deltog. 

 

Tværregionalt webinar med 

psykolog Dorthe Birkmose. 

235 tilmeldte/135 deltog. Blev 

optaget. Er tilgængeligt bag 

log in på fysio.dk. 

 

Fyraftensarrangement med 

Mikkel Hjuler d. 20. maj. 30 

tilmeldte/19 deltog. 

 

Fyraftensarrangement med 

Thomas Jørgensen d. 15. juni 

2021. Ca. 15 deltog. 

 

Høringssvar 2021:  

Besparelse PPR Roskilde i 

januar. 

Besparelse på børneområdet i 

Næstved i september. 

 

Udarbejdelse af forslag til 

REP. 

 



  

 

GF i både april 2021 og x-GF 

i september 2021.  

 

Fyraftensarrangement om 

vestibulære dysfunktioner d. 

28. oktober. 45 deltog. 

 

Virtuelt fyraftensarrangement 

om COVID-senfølger d. 1. 

februar 2022. 65 deltog. 

 

Fyraftensarrangement om 

bindevæv d. 8. februar 2022. 

130 tilmeldte. 105 deltog. 

 

Udsendte nyhedsbreve i 2021: 

Q1, Q2, Q3 og Q4. Lægger på 

hjemmesiden. 

 

Materiale fra 

regionsbestyrelsesmøderne 

lægges på hjemmesiden 

løbende. 

Lederområdet 

(mentor/rekruttering) 

Lederrådet 

Nysgerrig på ledelse, lederkonf mm.  

Rekruttering: Er desværre aldrig blevet 

til noget. Skal det have en ny chance? 

Lisbeth: Nysgerrig på ledelse 

skal have en ny chance. 

Skal vi have en ekstra 

opmærksomhed på lederne 

post-corona? Lisbeth spørger 

lederrådet?! Stine spørger TR 

netværket. 

1-dags lederkonf efteråret 

2021. 

TR-indsats Eftersyn og udvikling af TR-uddannelsen. Arbejder med at få flere FTR. 

Er det TRs opgave at introducere nye 

In progress 

 

Tæt kontakt til TR -både 

under Corona og ift. ændret 



  

 

kollegaer til foreningen? Afventer svar 

fra TR-rådet. 

 

Arbejder på flere FTR. 

Oplæg ved Kim på TR-

regionsmøde?! 

Næstved Sundhedscenter 

mangler en TR fra 31/12-21 

(igen). Skal man overveje en 

mentor-ordning for en 

kommende TR på stedet?  

opgavevaretagelse. 

Ang. manglende TR i 

Næstved har Stine sendt mail 

til både personale og ledelse. 

Forebyggelse  Hvordan får vi løftet 

forebyggelsesdagsordenen? 

Rygning, overvægt, diabetes, 

fysioterapi til alle sociale lag, træning 

før kniv, forløbsprogrammer og en 

mere/tidligere indsats hos børn. 

Stine har det med på dagsordenen ved 

kommune/politikerbesøg. 

In progress 

Stine tager det med på 

dagsordenen ved kommune/ 

Politikerbesøg. 

LIVA –muligt virtuelt 

redskab? 

Møde med Heino Knudsen d. 

10. november 2022, hvor han 

blandt andet blev præsenteret 

for, at forebyggelse også er 

mindske brugen af 

smertestillende/træning før 

kniv mm. 

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. 

Pressen. 

In progress –alle er involveret. 

Stine forsøger at få en aftale 

med Tanja Larsson (S) i 

Folketinget (er på barsel). 

 

Kommende møder: 

Mikael Smed (Vordingborg 

Kommune) 

Holger Schou (Lolland 

Kommune) 

Heino Knudsen 

(regionsrådsformand) d. 21. 

april 2022  

 

   

Møde med Mette Høgh 

Christiansen, ældrechef 

Susanne Johansen og 

Sundhedschef Dorrit Guttman 

i Vordingborg Kommune i 

uge 3 2021. 

Møde med sundhedsudvalget i 

Faxe d. 11. maj 2021. 

Dialogmøde ml. 

organisationerne og 

politikerne i omsorgs- og 

forebyggelsesudvalget i 

Næstved Kommune d. 26. 

april. 

KV21:  

Dan Kiving (regionsråd): 



  

 

Vederlagsfri fysioterapi 

Merete Dea Larsen 

(Roskilde): Ældreområdet 

John Harpøth (Holbæk): 

Ældreområdet 

Jesper Adler (Vordingborg): 

Fysioterapeuter i lægepraksis 

Anne Marie Møller Ronex 

(regionsråd): Praksisområdet, 

træning før kniv, 

praksis/udviklingskonsulent 

Unnie Oldenburg (Slagelse): 

rehabilitering, ældre og 

forebyggelse 

Mette Høgh Christiansen 

(Vordingborg): ældreområdet 

og forebyggelse 

Ronni Lykkehus 

(Vordingborg): 

Rehabilitering/rekruttering og 

forebyggelse  

Lars Hoppe Søe 

(regionsrådet): 

Praksis/udviklingskonsulent 

Holger Schou Rasmussen 

(borgmester Lolland 

Kommune): Rekruttering af 

fysioterapeuter (og 

inddragelse af 

ungdomsuddannelserne) og 

forebyggelse.  

Mailkontakt med Mikael 



  

 

Smed (Borgmester i 

Vordingborg)  

Mailkontakt med Michael 

Perch omkring ældre-sundhed 

i Næstved Kommune. 

Klinikbesøg hos Hans 

Andersen sammen med Heino 

Knudsen.  

 

 


