
Nyhedsbrev nr. 2/2019 

 

Kære medlem af Danske Fysioterapeuter i Region Sjælland 

Sommerferien nærmer sig med hastige skridt, og det er blevet tid til nyhedsbrev nr. 2 med nyt fra 

regionsformanden og regionsbestyrelsen  

 

Nyt fra regionsformanden: 

Jeg har nu været på posten i ca. 6 måneder, og det må siges, at der er fuld fart på masser af 

møder, afholdes af arrangementer og opgaver på kontoret. 

Vi har blandt andet afholdt to fyraftensarrangementer. Først på Nykøbing F. Sygehus omkring 

skulderproblematikker og nogle dage senere i Faxe omkring kroniske smerter. Der var fuldt booket 

til begge arrangementer. Desværre var der 10-12 deltagere, der ikke dukkede op til arrangementet 

i Nykøbing, og det er lidt ærgerligt, når der var flere, der gerne ville have været med. 

Så det vil være rigtig rart, hvis I husker at melde afbud, så andre kan få glæde af pladsen. 

Næste og store arrangement var generalforsamlingen d. 30. april. Der var 95 tilmeldt, men 

desværre endte vi med kun at være 72 stemmeberettigede. Selv om mange var gode til at melde 

afbud, så kom afbuddene så sent, at vi ikke havde mulighed for at ændre på antallet af forplejning. 

Vi har derfor måtte betale for 20 personer, der ikke var der. 

Så igen en lille opfordring til at få meldt afbud i god tid☺      

Generalforsamlingen forløb i god ro og orden, og jeg fik holdt min først beretning. Hvis der er 

interesse for at læse den, ligger den på hjemmesiden: 

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

mundtlig-beretning-2019.pdf  

  

  

https://www.fysio.dk/globalassets/documents/regioner/sjalland/regionsbestyrelsen/arsberetninger/mundtlig-beretning-2019.pdf
https://www.fysio.dk/globalassets/documents/regioner/sjalland/regionsbestyrelsen/arsberetninger/mundtlig-beretning-2019.pdf


  

På generalforsamlingen blev der stillet spørgsmål til områder, hvor medlemmerne godt kunne 

tænke sig et øget fokus. Blandt andet blev der spurgt ind til en praksiskonsulent. Det er et arbejde, 

der har været i gang i en del år efterhånden. Jeg har endnu engang haft fat i 

regionsrådsformanden Heino Knudsen, og jeg afventer svar fra ham. 

Der blev også spurgt ind til de studerende, og om der er en mulighed for at indrette uddannelsen, 

så de er bedre rustet til det arbejdsliv, der møder dem, når de er nyuddannede. Det er et område, 

som der allerede er fokus på, og jeg vil bringe det ind i uddannelsesudvalget på Absalon igen. 

Der var også en snak om, hvordan vi skaber et tættere samarbejde mellem de kommunalt ansatte 

fysioterapeuter og praksissektoren. Dette er et punkt, vi vil arbejde videre med i 

regionsbestyrelsen. 

Vi sluttede af med en fin middag og et meget gribende foredrag af Michelle Hviid. 

Hvis du ønsker at læse hele referatet eller artiklen fra Fysioterapeuten findes de her: 

https://www.fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/nyheder/politisk-medvind 

 

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

ger/referat_generalforsamling_dfys_sjalland_300419.pdf  

 

 

I forhold til det politiske arbejde har jeg blandt andet været medunderskriver på et høringssvar til 

Køge Kommune, hvor de varslede besparelser på Børne – Ungeområdet (PPR). 

I Kalundborg har jeg holdt møde med formanden for Ældre- og Sundhedsudvalget, direktøren samt 

lederen af Forebyggelses- og genoptræningscentret. Vi fik en god snak om forebyggelse, 

sundhedshus, samarbejde med de privatpraktiserende fysioterapeuter mm. 

Jeg har deltaget i Lederkonferencen, KL’s Social og Sundhedspolitisk Forum 2019, 

hovedbestyrelsesmøder, regionsformandsmøder, møder i arbejdsmiljørådet, møder i 

samarbejdsudvalget, TR-regionsmøder, uddannelsesmøder, møder i psykiatripolitisk dialogforum, 

valgmøder i forbindelse med folketingsvalget, MED-udpegninger, arbejdspladsbesøg mm. 

https://www.fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/nyheder/politisk-medvind
https://www.fysio.dk/globalassets/documents/regioner/sjalland/regionsbestyrelsen/generalforsamlinger/referat_generalforsamling_dfys_sjalland_300419.pdf
https://www.fysio.dk/globalassets/documents/regioner/sjalland/regionsbestyrelsen/generalforsamlinger/referat_generalforsamling_dfys_sjalland_300419.pdf


  

Sidst men ikke mindst har jeg deltaget i Folkemødet på Bornholm, hvor jeg var aktivt debatterende, 

der hvor det kunne lade sig gøre. Og jeg har en liste med lokalpolitikere, jeg skal snakke med i 

løbet af sommeren/efteråret. 

Tina Lambrecht og jeg kommer desuden rundt på 3 kommunebesøg inden for de næste par 

måneder. Vi starter i Kalundborg d. 1. juli, og efter sommerferien besøger vi Slagelse og 

Vordingborg. Senere på efteråret skal jeg en tur til den nye Sportsby i Holbæk og en tur til 

Odsherred. 

Husk, at hvis I skulle have lyst til at få besøg af mig, så er I altid velkommen til at kontakte mig☺ 

 

Nyt fra regionsbestyrelsen:  

Til generalforsamlingen var der 3 ordinære medlemmer og 1 suppleant, der ikke valgte at stille op 

igen.  

Den nye regionsbestyrelse består af: 

Lisbeth Schrøder (leder Næstved, Slagelse , Ringsted Sygehus), Maria Adelgaard (Odsherred 

Kommune), Kasper Hejlesen (FysHuset Korsør), Jacob Sune Lindberg ( Ringsted Kommune, 

AMiR), Rosa Fuglsang (Hjerneskadecenter Næstved), Line Reffelt Jørgensen ( TR, Holbæk), 

Malene Parbst Jespersen (TR, Slagelse Sygehus) og Marjanne den Hollander (SU-medlem). 

Suppleanter: 

Simone Neerup Andersen (Vordingborg Kommune), Camilla Munch Meyer (Odsherred Kommune), 

Alice Sørensen (TR, Næstved Kommune) og Lasse Henriksen (TR, Ringsted Kommune). 

Derudover mangler vi en observatør for de studerende, men dette arbejdes der på at få løst. 

 



  

D. 18. juni havde vi det første og konstituerende bestyrelsesmøde, og jeg synes, at det tegner godt 

for det fremtidige arbejde! 

D. 23. august drager vi på seminar på Møn for at lave en handleplan for de næste to år. Vi får 

blandt andet besøg af erhvervschefen fra Danske Fysioterapeuter, som skal lave en indføring i den 

nye startegi og den retning som resten af foreningen arbejder i. Dette skal vi blandt andet have 

smeltet sammen med de emner, som blev bragt op på generalforsamlingen og på dialogmødet i 

efteråret. 

D. 24. august er vi at finde på Folkemødet på Møn, hvor vi deler et telt med resten af 

Sundhedskartellet, og hvor vi er medvært på en politisk debat. Vi har desuden inviteret et par af de  

praktiserende fysioterapeut i Stege til at komme og lave nogle aktiviteter i teltet. 

Kig gerne forbi, hvis du er i nærheden☺   

Derudover har vi fokus på vores fagkongres d. 5. oktober i Ringsted Kongrescenter. Vi håber, at du 

har lyst til at komme og tilbringe en dag sammen med en masse andre fysioterapeuter og bidrage 

til, hvordan ”Fremtiden fysioterapi” kan se ud.  

Du har mulighed for at se programmet og tilmelde dig her: 

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

fysioterapi 

 

Af andre arrangementer har vi et fyraftensmøde om neurorehabilitering (begrænset pladser) i 

september. Du kan læse mere om fyraftensmødet her: 

https://www.fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/kalender/neurorehabilitering-udnytter-vi-

traningspotentialet-hos-vores-patienterborgere 

 

D. 22. oktober afholdes der et fælles netværksmøde på Ringsted vandrehjem for fysioterapeuter 

og ergoterapeuter, der arbejder med hverdagsrehabilitering. Tilmelding og program følger efter 

sommerferien. 

 

Husk, at hvis du eller dine kollegaer har en god idé til arrangement, så er der mulighed for at søge 

hjælp her: 

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

 

Håber I alle får en rigtig dejlig sommer og stort tillykke til de nye fysioterapeuter  

 

Varme sommerhilsner 

Stine Bøgh Pedersen, regionsformand 
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