
Kære medlem af Danske Fysioterapeuter i Region Sjælland 

 

På dialogmødet i efteråret, hvor der deltog ca. 65 medlemmer, var der flere der efterspurgte, hvad 

regionsbestyrelsen og regionsformanden laver.  

Derfor har regionsbestyrelsen og jeg besluttet, at vi bl.a. vil forsøge at sende et nyhedsbrev ud til jer 

medlemmer ca. 4 gange om året. 

Nyt fra regionsformanden: 

For mit vedkommende er de første par måneder af året blevet brugt på at sætte mig ind i posten som 

regionsformand. Selv om mange ting lige så stille falder på plads, så er der stadig en del ting og områder 

som er uudforsket. 

Indtil videre har kalenderen været fyldt af planlægning af medlemsarrangementer, 

hovedbestyrelsesmøder, regionsformandsmøder, regionsbestyrelsesmøder, planlægning af 

generalforsamlingen, planlægning af Fagkongres Sjælland, div. udvalgs- og netværksmøder, TR-

regionsmøder, politikerkontakt og besøg, høringssvar, læserbreve, konferencer og alt muligt andet midt i 

mellem. 

Desværre har jeg også fået min ilddåb i forhold til besparelser, da Odsherred Kommune valgte at svinge den 

store sparekniv på omsorgsområdet. En straksbesparelse som desværre ender med afskedigelse af 

terapeuter. Men ikke uden at kommunen og direktøren for området er blevet gjort bekendt med både de 

menneskelige og økonomiske konsekvenser ved disse besparelser.  

Som regionsformand har jeg lige netop muligheden for at tage dialogen med borgmestre, direktører, 

kommunale udvalg, bruge pressen osv., så hvis I oplever lignende situationer, så benyt muligheden for at 

bruge mig.  

I har også muligheden for at bruge mig, hvis I har en god historie, der skal bredes ud til andre dele af 

regionen eller ind i hovedbestyrelsen. 

Nyt fra regionsbestyrelsen     

I forhold til regionsbestyrelsens arbejde har vi indtil videre mødtes to gange i 2019.  

1. gang mødtes vi for at lave en opsamling på alle de data, der blev indsamlet i forbindelse med 

dialogmødet i efteråret. Som sagt mødte der 65 fysioterapeuter op i Ringsted Kongrescenter for at tage en 

dialog med regionsbestyrelsen omkring bl.a. regionsbestyrelsens arbejde, regionsformandens arbejde, 

kontakten til Danske Fysioterapeuter, daglige udfordringer og meget mere.  

Regionsbestyrelsen har ud fra de mange input valgt at dele dem op i 4 områder: 

1) Tillidsrepræsentanter/arbejdsmiljørepræsentanter 

2) Praksissektoren 

3) Regionsbestyrelsen/regionsformand/regionale tiltag 

4) Danske Fysioterapeuter centralt 

Det videre arbejde med områderne fortsætter og vil være et fast punkt på dagsordenen til de kommende 

regionsbestyrelsesmøder. 



2. møde for regionsbestyrelsen var årets første regionsbestyrelsesmøde. Et møde hvor vi bl.a. snakkede 

generalforsamling, Fagkongres 2019, ringerunde for dimitterende, politikerkontakt, Sundhedsaftale 2019-

2023, seminar, deltagelse i Folkemøde Møn mm. 

Referatet finder du her: 

https://www.fysio.dk/globalassets/documents/regioner/sjalland/regionsbestyrelsen/rb-

referater/rb_referat_260219.pdf 

Planlægningen af generalforsamlingen fylder selvfølgelig en del, da den er lige om hjørnet. Vi håber, du har 

lyst til at komme og tilbringe en hyggelig aften sammen regionsbestyrelsen, kollegaer og gamle 

studiekammerater. Og tag gerne din kollega i hånden og tag ham/hende med. 

Vi sørger for mad, drikke, dagsorden efter vedtægterne, valg til regionsbestyrelsen og foredrag ved 

Michelle Hviid, hvor hun fortæller om at være mere menneske end patient. Michelle er radiovært, blogger, 

iværksætter, foredragsholder og klummeskribent. Og så har hun bl.a. været igennem en operation for en 

hjernetumor, der ikke helt gik som ønsket. 

Du kan tilmelde dig her: 

https://www.fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/kalender/generalforsamling-2019 

 

Sidst men ikke mindst, så sæt kryds i kalenderen d. 5. oktober, hvor vi i samarbejde med Dansk Selskab for 

Fysioterapi afholder Fagkongres Sjælland 2019 i Ringsted Kongrescenter. 

Titlen for fagkongressen bliver ”Fremtiden fysioterapi” og kommer til at indeholde alt fra paneldebat, 

oplæg af Pelle Guldborg Hansen omkring nudging (kendt fra Manipulator på DR1), nærværende robotter?, 

altædere og meget mere.  

Programmet er næsten på plads, så vi håber snart at kunne åbne op for tilmeldingen! 

 

Facebook og Instagram 

Hvis du er nysgerrig på at følge med i, hvad der sker i regionen og regionsformandens arbejde, så følg med 

på regionens facebookside eller på vores Instagramprofil. 

Facebook: Danske Fysioterapeuter Region Sjælland 

Instagram: danske_fysioterapeuter_region_sjaelland 

 

Hvis du har spørgsmål til mit eller regionsbestyrelsen arbejde, en sag der skal tages op, en idé til 

arrangement, en god historie eller lignende, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte mig. 

 

God weekend☺ 

 

https://www.fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/kalender/generalforsamling-2019

