
Nyhedsbrev nr. 2 2020 

 

Så nærmer sommerferien sig med hastige skridt, og det er blevet tid til årets 2. nyhedsbrev. 

I sidste nyhedsbrev var hele Corona-situationen stadig meget ny. Der var mange spørgsmål, nye 

retningslinjer, nye instruktioner, nye måder at behandle patienter på uden fysisk fremmøde, en presset 

økonomi i praksissektoren, smitterisiko, jobbank og meget andet at forholde sig til. 

Der har været mange beslutninger, hvor der kun har været kort tid til beslutningsprocessen. Der er blevet 

taget mange gode beslutninger, men selvfølgelig har vi ikke undgået, at der også har været sager og 

beslutninger, der måske burde have haft et andet udfald. Vi har som forening ikke stået i sådan en 

krisesituation før, og vejen måtte bygges, mens vi gik på den.  

I midten af april begyndte Danmark lige så stille at lukke op igen, 

og forhåbentlig nærmer vi os en normal hverdag. Dog med øget 

opmærksomhed på hygiejne og afstand. Der er lige nu et stort 

fokus på, hvilke konsekvenser nedlukningen har haft. Ikke kun 

økonomisk, men også i forhold til ”pukler” i de forskellige sektorer 

og de menneskelige- og patientrettede konsekvenser. Men der skal 

lyde en stor tak til jer alle for at byde ind på opgaveløsningen, 

bidrage til krisehåndteringen og mange steder gå forrest.  

Hvis Corona har ført noget positivt med sig, vil det være den øgede 

opmærksomhed som patientorganisationer, direktører og 

politikere har på, hvordan fysioterapeuter kan bidrag aktivt ind i fx 

lungefysioterapi, træning før kniv og videokonsultationer. Men det 

har også givet en øget opmærksomhed på, hvilke konsekvens det 

har, når vores patienter ikke kan modtage den fysioterapi, de er 

vant til og har et stort behov for. 

 

Nyt fra regionsbestyrelsen 

Regionsbestyrelsen mødtes d. 2. juni. Corona-situationen fyldte selvfølgelig del på mødet, og der var ikke 

mange punkter, der ikke var påvirket af Corona. 

Vi havde en generel snak omkring de oplevelser, der har været under både nedlukningen og genåbningen. 

Vi bed mærke i to ting: 1) Den forskellighed som SST’s retningslinjer er blevet håndteret med. 2) Manglende 

værnemidler. Politikere og embedsfolk er simpelthen ikke klar over, hvor tæt vi er på vores patienter fx på 

de medicinske afdelinger på sygehusene, og desværre er flere terapeuter blevet smittet på den baggrund. 

Vi har stadig stor opmærksomhed på arbejdsmiljøet, og specielt hvilke konsekvenser Corona har/har haft 

for arbejdsmiljøet. Der er meget stor forskel på, hvordan man som individ håndterer en krise som denne. Er 

du selv eller har du en kollega, der er blevet ramt på den mentale sundhed, kan du finde nogle gode 

redskaber hos ”Sammen om mental sundhed”, hvor Danske Fysioterapeuter er del af partnerskabet: 

https://mentalsundhed.dk/ 

https://mentalsundhed.dk/


Det kommende repræsentantskabsmøde til november (og marts) var også på dagsordenen. 

Regionsbestyrelsen stiller med følgende hold til repræsentantskabet: Kasper Hejlesen, Lisbeth Schrøder, 

Marjanne den Hollander, Maria Adelgaard og Stine Bøgh Pedersen.   

Husk, at der er medlemsmøde d. 28. oktober fra 17-19 på Slagelse Bibliotek, hvor der er mulighed for at 

gennemgå forslag mm sammen med repræsentanterne fra regionsbestyrelsen.  

Hver gang vi har regionsbestyrelsesmøde gennemgår vi vores fokusområder for at sikre, at vi har fået fulgt 

op på div. opgaver og temaer. Den reviderede udgave kan altid findes på hjemmesiden sammen med 

referatet fra samme møde. 

Fokusområder: 

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

version-4.pdf    

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

referater/rb-referat_020620.pdf 

Vores arrangementer (fredagsbar og ”fysisk aktivitet i Holbæk”) og netværksmøder ligger pt. stille, men vi 

håber meget, at vi går en hverdag i møde i efteråret, hvor der igen bliver plads til at mødes. 

Netværksmødet for hverdagsrehabilitering måtte aflyses, og netværksmøde for beskæftigelsesområdet og 

palliation var der ikke mulighed for at sætte i søen. Vi har besluttet, at vi bliver nødt til at se, hvordan 

overskuddet er på arbejdspladserne i efteråret, før vi starter netværkene op. 

Mangler du et netværk, er du stadigvæk velkommen til at kontaktet mig på: sp@fysio.dk. 

Du kan også finde inspiration her: https://www.fysio.dk/radgivning-regler/karriere-og-netvaerk/redskaber-

til-at-skabe-professionelle-netvark 

Der er også stadig mulighed for at søge hjælp og midler gennem arrangementspuljen, så hvis du går med et 

arrangement, du gerne vil have støtte til, kan du se, hvad du skal gøre her: https://www.fysio.dk/om-

os/regioner/region-sjalland/sog-stotte-til-et-regionalt-arrangement 

I det år hvor der ikke er generalforsamling, plejer regionsbestyrelsen at invitere til et dialogmøde. Det vil vi 

også gerne denne gang. Dialogmødet er planlagt til d. 1. september fra 16.30-21.15 i Ringsted 

Kongrescenter. Temaet denne gang er ”mening”. Vi har 

inviteret Lone Belling til at komme og facilitere en proces 

omkring, hvad mening er for dig og for fællesskabet. Og 

hvorfor det har så stor betydning, at det vi går og laver giver 

mening. Regionsbestyrelsen vil efterfølgende være vært ved 

middagen og til slut kommer Jesper Outzen og holder sit 

tankevækkende og inspirerende foredrag ”Mening på dåse”.  

Kom og mød din regionsbestyrelse, gamle 

studiekammerater og kollegaer. Vi glæder os i hvert fald til 

at se dig!  

Du kan tilmelde dig her: https://www.fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/kalender/hvad-f-er-

meningen   
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Sidst men ikke mindst, så har vi haft vores halvårlige ringerunde til de dimitterende. Vi fik denne gang fat i 

31 ud af 45, hvilket er meget positivt. Dimittenderne er glade for opringningen, og der bliver vendt mange 

forskellige ting. Heldigvis tegner der sig et positivt billede af, hvor mange der er kommet i arbejde.  

 

Nyt fra regionsformanden 

Det har været nogle mærkelige måneder at være regionsformand i. Der har været masser af se til, men alt 

er stort set foregået virtuelt eller telefonisk. Heldigvis er der nu igen åbnet op for de fysiske møder. De 

virtuelle møder er helt sikkert kommet for at blive i et noget større omfang, end vi har været vant til, men 

vi må også samtidig erkende, at det ikke er alle møder, der egner sig lige godt til det virtuelle rum. 

Der har været mange ekstra hovedbestyrelsesmøder, formandsmøder, fælles organisationsmøder med 

regionen, møder i overenskomstudvalget, planlægningsmøder, netværksmøder, uddannelsesudvalgsmøde 

og møder i div. udvalg.    

Politisk har jeg haft meget fokus på både nedlukningen og genåbningen i alle sektorerne. På det private 

område har det handlet om økonomi, SST’s retningslinjer og værnemidler. I den forbindelse har jeg har haft 

kontakt til både regionsrådspolitikere, embedsværket og Samarbejdsudvalget undervejs. 

På det kommunale og regionale område har det handlet meget om nødberedskab, ændrede 

arbejdsopgaver og vilkår, værnemidler og smitterisiko. 

Jeg har haft en stor opmærksomhed på, at vi ikke skulle ende med at blive ”misbrugt” som faggruppe i 

forbindelse med nødberedskaberne, og jeg har gennem de sidste par måneder haft tæt kontakt med TR-

netværket. Både under nedlukningen og under genåbningen. Desværre er der enkelte steder, hvor 

opmærksomheden fortsætter lidt endnu.  

Efter sommerferien skal jeg besøge udvalgsformændene for Social, Sundhed og Omsorg i Faxe, Stevns og 

Guldborgsund Kommune.  

Derudover er der planlagt et kaffebesøg omkring Arbejdsmiljørådets arbejde på en klinik og på Slagelse 

Sygehus. Og så håber jeg meget, at der også kommer gang i arbejdspladsbesøgene igen. 

Jeg vil slutte dette nyhedsbrev af med to gode nyheder! 

1) I efteråret 2019 besluttede Kalundborg Kommune, at de ikke ville bevillige flere penge til Det 

Motoriske Team, og siden d. 1. januar har der ikke været et tilbud til børnene på normalområdet. 

De involverede terapeuter og jeg fortsatte kampen ind i det nye år, og nu er det endelig lykkedes, 

da kommunen har besluttet at ansætte både en fysioterapeut og en ergoterapeut i PPR. 

2) I rigtig mange år er der blevet kæmpet for at få ansat en praksiskonsulent for fysioterapi i Region 

Sjælland. Det har været en lang sej kamp, men nu er det lykkedes. I 2021-2023 skal Region Sjælland 

være med i et stort projekt omkring den kroniske smertepatient, og det er i den forbindelse, at 

praksiskonsulenten skal ansættes. Indtil videre vil ansættelsen vare de 3 år, som projektet skal 

køre, men jeg håber selvfølgelig, at det bliver en fast stilling efter projektet stopper. Så går du med 

en praksiskonsulent i maven, så hold øje med regionens hjemmeside.  

 Rigtig god sommer☺ 

Mvh Stine Bøgh Pedersen, regionsformand  


