
Notat fra regionsbestyrelsesmødet 22.juni 2017. 

 

Prioritering af arbejdsopgaver og aktiviteter i de næste 2 år. 

Regionsbestyrelsens indsatser for 2017- 2019 tager dels afsæt i hovedbestyrelsens vedtagne 

strategiplan 2018 dels i de regionale forhold. 

Vi har en del indsatsområder og aktiviteter, der relaterer sig til sidste periodes prioriteringer samt 

nye indsatser, som kom til udtryk fra Region Sjællands medlemmer på generalforsamlingen april 

2017. 

Regionsbestyrelsen er optaget af, at der er en rød tråd mellem de centrale og de regionale indsatser, 

hvor dette er muligt. 

 

 Strategiplan 2018 beskriver 3 strategisk bevægelser: 

 

1. Faget og arbejdsmarkedet 

2. Ordnede forhold på arbejdsmarkedet.  

3. Rekruttering og fastholdelse. 

 

Hver bevægelse består af 2-3 konkrete fokusområder. 

Der kan læses uddybende om Strategiplan 2018 her: 

https://fysio.dk/nyheder/nyheder-2017/ny-strategiplan-flere-og-bedre-job 

I regionsbestyrelsen afventer vi nærmere om hvilke af de i alt 8 fokusområder, der har tydelig 

regional involvering. 

 

Vi har følgende indsatsområder, der videreføres fra sidste periode: 

 Fysioterapeuter i folkeskolen 

 Psykiatrien 

 Hverdagsrehabilitering 

 Fysioterapeuter i lægepraksis 

  Fysioterapeuter i beskæftigelsesindsats 

 Praktiserende indenfor/udenfor OK 

 Synlighed/kontakt til medlemmer/presse 

 Palliation 

 

Aktuel status på aktiviteter fra sidste periode: 

Regionsbestyrelsens statusnotat fra december 2016 kan læses her: 

https://fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/nyheder/status-pa-de-strategiske-indsatser 

 

Regionsbestyrelsens indsatser på disse områder fremover: 

Fysioterapeuter i folkeskolen: Der er tiltag i gang i flere kommuner. Vi følger det generelt og byder 

ind hvor det er relevant 

Psykiatrien: Der er forskellige kontakter og vi følger op. 

Hverdagsrehabilitering: Netværk er etableret. Lise er med på sidelinjen 

Fysioterapeuter i lægepraksis: Udover et medlemsmøde har der været tilbud om yderligere 

netværk. Afventer om der kommer udspil centralt fra. 

 Fysioterapeuter i beskæftigelsesindsats: Der er etableret netværk. Lise er med på sidelinjen. 

Praktiserende indenfor/udenfor OK: Kobles på evt. aktiviteter for medlemmer med privat 

virksomhed. 

Synlighed/kontakt til medlemmer/presse: Kontinuerlig indsats, overveje dialogmøde efteråret 2018. 

Palliation: Der er etableret netværk. Lise er med på sidelinjen. 

https://fysio.dk/nyheder/nyheder-2017/ny-strategiplan-flere-og-bedre-job
https://fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/nyheder/status-pa-de-strategiske-indsatser


 

Følgende indsatser blev fremført på generalforsamlingen, dels under beretningen dels under 

debatten med medlemmerne: 

 Demensområdet 

 Netværk for de studerende/ dimittender 

 Mentorindsats for ledere 

 Rekruttering af ledere 

 Netværk /indsats for medlemmer med privat virksomhed 

 Logistisk medlemsinddragelse/inddragelse af hele regionen. 

 

 


