
Nyhedsbrev nr. 1 2020 
 

Det første nyhedsbrev i år 2020 bliver med et noget andet indhold, end jeg først havde regnet med. 

Lige nu lever vi i en verden, som ingen af os havde forventet at være en del af for bare en måned 

siden. Isolation, ”vi er sammen hver for sig”, nødberedskaber, hjælpepakker, kritisk behandling og 

Corona/Covid-19 er blevet nogle af de nye ord på vores dagsorden. 

Vores praksissektor er stort set lukket ned. En del af de kommunalt ansatte fysioterapeuter 

arbejder primært hjemmefra eller få ad gangen på sundhedscentrene. Andre er så småt begyndt at 

hjælpe til i plejen, mens andre står på standby. Andre steder knokler man for at få borgerne på 

aflastnings- og rehabiliteringspladserne hurtigt klar til at komme hjem. Fysioterapeuterne på 

sygehusene bliver oplært i lungefysioterapi til Covid-19 patienterne, mens andre er begyndt at 

dække ind i andre funktioner.  

Vores studerende i praktik er endt i en situation, hvor nogle 

stadig skal møde ind på praktikstederne, mens andre er sendt 

hjem. Vi afventer en fælles retning. Underviserne forsøger at få 

lavet deres undervisning om til online-forløb, så de studerende 

stadig kan følge deres undervisningsplan. 

Vi er en faggruppe, der er fanget midt i orkanens øje, og jeg 

ved, at alle bidrager, så godt de kan. 

Vi har en praksissektor, der er max presset på økonomi og 

handlemuligheder. Der har været og er stadig mange 

spørgsmål og diskussioner i forhold til Sundhedsstyrelsens 

udmeldinger omkring ”kritisk behandling”. Desværre har 

Sundhedsstyrelsen ikke været til megen hjælp i deres meget 

åbne anbefalinger. 

Danske Fysioterapeuter fik i fredags –sammen med de andre faglige organisationer – 4 timer til at 

komme med et høringssvar på Sundhedsstyrelsen retningslinjer. En mulighed som er blevet 

efterspurgt de sidste 14 dage. På de 4 timer skulle alle de faglige selskaber og Dansk Selskab for 

Fysioterapi komme med deres svar på ”kritisk behandling”, inden det samlede høringssvar kunne 

sendes afsted. 

Husk dog, at jeres kliniske ræssonering og dokumentation er altafgørende for de valg I tager, i 

forhold til om patienten hører til i den kritiske kategori. 

Processen er fortløbende. Den patient, der ikke var kritisk i sidste uger, er det muligvis i næste 

uge. 

Generelt har sekretariatet stort set arbejdet i døgndrift (hjemmefra) siden torsdag d. 12. marts. Det 

samme gælder formanden, direktøren, hovedbestyrelsen og regionsformændene. Der har været 

tryk på medlemsservice, hvor der har været tæt på 500 henvendelser om dagen på mail og telefon. 

Samtidig har vi sendt et tryk den anden vej rettet mod ministre, ordfører, andre fagforbund, AC, 

styrelser med mere. Specielt omkring de økonomiske hjælpepakker har der været brug for at gøre 



  

ministre og ordfører opmærksomme på vores faggruppe, og hvilke konsekvenser denne 

nedlukning har for klinikkernes økonomi og overlevelse. 

 

Lokalt forsøger jeg at have tæt kontakt til TR. På det kommunale og regionale område er der 

blandt andet oprettet en fælles ”svar-alle”-mail, hvor TR har mulighed for at fortælle, hvad der 

foregår på deres arbejdsplads. Der er mulighed for at stille spørgsmål og sparre med hinanden. Og 

det giver mig en god mulighed for at følge med i, hvad der foregår rundt omkring. 

Både hovedbestyrelsen, formændene og Region Sjælland har løbende møder, hvor der orienteres 

om Corona-situationen. 

Lige nu er man mange steder ved at lave midlertidige aftaler for fysioterapeuter og de andre 

faggrupper i sundhedsvæsnet i forhold til arbejdsvilkår og arbejdsopgaver i nødberedskabet. 

Jeg vil opfordrer alle til at være opmærksomme på god oplæring og overholdelse af 

overenskomstmæssige forhold, hvis det er varslet, at I skal til at indgå i nødberedskabet. 

Og husk, at I stadig er underlagt jeres autorisation! Så pas godt på jer selv og jeres autorisation. 

Det er ok at sige nej til opgaver, man ikke er oplært i, eller ikke føler sig rustet til at varetage. 

 

Nyt fra regionsbestyrelsen 

Regionsbestyrelsen mødtes d. 21. februar. Vi startede blandt andet op på diskussionen omkring 

praksisanalysen. Vi har fortsat opmærksomhed på arbejdsmiljøet, og om vi skal lave nogle lokale 

tiltag. Vi lavede status for vores afholdte arrangementer og puttede nogle nye i støbeskeen. 

Desværre er situationen nu, at flere af arrangementerne formentlig vil blive udskudt til efter 

sommerferien. 

Vi forventer at afholde et dialogmøde for jer medlemmer d. 

1. september fra 16.30-19.30 i Ringsted Kongrescenter. 

Program følger. 

Desuden skulle der have været afholdt to OK21-møder i 

henholdsvis Køge og Holbæk. De er begge aflyst. I 

forbindelse med mødet i Holbæk, ville vi efterfølgende have 

inviteret til fysisk aktivitet og hygge i den nye Sportsby, men 

det må vi desværre også skubbe ud i fremtiden. 

Vi ville have forsøgt os med endnu en fredagsbar. Hvis vi er 

heldige kan vi stadig nå det inden sommerferien☺ Mon ikke 

vi alle har brug for en hyggelig intervention sammen med 

andre fysioterapeuter efter denne isolationsperiode?      

Vi fik dog afholdt 1 fyraftensarrangement her i foråret i 

Sportsbyen i Holbæk. Temaet var etnicitet, og oplægsholder 

var antropolog Nadia El-Gendi.  

Det var Maiken, Sundhedskoordinator i Holbæk Kommune, som var primusmotor på 

arrangementet. Arrangementet var støttet af arrangementspuljen. 

Hvis du går med en idé til et medlems/fyraftensarrangement, kan du søge støtte her: 



  

https://www.fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/sog-stotte-til-et-regionalt-arrangement 

Men hensyn til netværk her i regionen, har vi pt. kun Netværket for hverdagsrehabilitering. Vi 

havde planer om at starte et netværk op for de fysioterapeuter, der arbejder i beskæftigelsen. 

Mødet var sat til d. 11. maj på Slagelse Bibliotek, hvor Team Tidlig Indsats fra Vordingborg 

Kommune skulle stå for dagens oplæg. Men som situationen er nu, bliver det formentligt udskudt. 

Går du med en idé til et netværk, kan du kontakte mig på: sp@fysio.dk 

Eller søge inspiration her: 

https://www.fysio.dk/radgivning-regler/karriere-og-netvaerk/redskaber-til-at-skabe-professionelle-

netvark/10-gode-rad-til-tovholderen-af-et-netvark 

 

Det var planen, at regionsbestyrelsen skulle ringe rundt til de dimitterende her i starten af april. Det 

er også udskudt. Vi ville ellers så gerne have hørt, hvordan det går med at komme ud på 

arbejdsmarkedet, og om I er blevet taget godt imod osv. 

I november 2020 er der repræsentantskabsmøde. Der er denne gang mulighed for at stille op til 5 

”frie” pladser, hvor det ikke er nødvendigt at være en del af et selskab, råd eller bestyrelse. 

Du kan stille op her: 

https://www.fysio.dk/nyheder/nyheder-2020/vil-du-vare-med-til-at-bestemme-vejen-for-danske-

fysioterapeuter 

Inden repræsentantskabsmøde afholder vi et medlemsmøde d. 28. oktober fra 17-19 på Slagelse 

bibliotek, hvor vi gennemgår de forskellige forslag med mere. 

Regionsbestyrelsen har desuden opdateret deres fokusområder. Den nyeste version kan du finde 

her sammen med referatet fra sidste møde. 

1) https://www.fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/regionsbestyrelsen/indsatsomrader 

 

2) https://www.fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/regionsbestyrelsen/referater-fra-moder-

i-regionsbestyrelsen 

 

Husk du kan følge med i Danske Fysioterapeuter Region 

Sjællands aktiviteter på vores Facebookside: 

https://www.facebook.com/DanskeFysRegSj/?ref=bookmarks 

Det er også her, vi fx deler de gode historier, som da FysHuset i 

Korsør havde klinikken fuld af babyer.  

Har du en god historie, et nyt initiativ, en fed idé eller lignende, 

du gerne vil dele med dine fys-kollegaer, så send et par billeder 

eller en lille video samt lidt tekst til: sp@fysio.dk 
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Nyt fra regionsformanden 

Regionsformandens kalender i første kvartal i 2020 har blandt andet budt på 

hovedbestyrelseskonference, hovedbestyrelsesmøder, regionsformandsmøder, møder med 

Samarbejdsudvalget (SU), møde i Psykiatripolitisk dialogforum, arbejdsmarkedsorientering på 

Absalon, møde i Mandag Morgens sundhedsinnovationsnetværk, KL’s Sundhedskonference, 

møde omkring frivillighedspolitik i Region Sjælland og et møde i det ”gamle” Sundhedskartel.  

Derudover har jeg været på arbejdspladsbesøg på Blomstergården i Slagelse, hos PROgrez på 

Næstved/Slagelse/Ringsted Sygehus samt til kaffemødet omkring Arbejdsmiljørådets arbejde i 

Guldborgsund Kommune. 

Der var planlagt yderligere 2 kaffemøder på henholdsvis Slagelse Sygehus og på en klinik i 

Slagelse. Disse er også udskudt på grund af Corona. 

2020 startede desværre ud med en besparelsessag i Roskilde Kommune, hvor både de lokale TR 

og jeg kom på arbejde. Det mundede blandt andet ud i et debatindlæg i Dagbladet og et møde 

med udvalgsformanden, direktøren og chefen for Sundhed- og Omsorg. Vi havde en god dialog på 

mødet, og begge sider af bordet gik hjem læring. 

Jeg har tidligere orienteret om en nedlæggelse af Det motoriske team i Kalundborg Kommune. Der 

sendte jeg endnu et debatindlæg afsted i starten af året, da børnenes trivsel i Kalundborg er 

faldende. Det blev bragt i Nordvestnyt og på TV-Kalundborg (Facebook-avis). 

Husk du må altid gerne kontakte mig, hvis du mener, at der er brug for politisk bevågenhed på en 

sag. 

Planen var, at jeg skulle have besøgt udvalgsformændene for sundhedsområdet i Faxe og Stevns 

Kommune her i foråret. Måske det kan nås inden sommerferien? 

Pas godt på jer selv og hinanden! 

Mvh Stine Bøgh Pedersen -regionsformand   

 


