
 

 

Nyhedsbrev nr. 3 2019 

 

Så er det blevet tid til endnu et nyhedsbrev med nyt fra regionsformanden og regionsbestyrelsen 

 

Nyt fra Regionsformanden 

Efteråret har for alvor ramt os og alle budgetforhandlingerne på det offentlige område ligeså. Alle 

budgetforhandlinger blev pga. det sene folketingsvalg rykket ind i efteråret. 

Når der er budgetforhandlinger er der også altid run på høringssvar mm, og det er noget af det, 

min tid går med lige nu. 

Bl.a. er jeg i gang med at kæmpe for en bevarelse af Det Motorisk Team i Kalundborg. En indsats 

som har krævet kontakt til forskellige udvalg, direktøren for området, høringssvar og 

pressedækning. Og så krydser vi fingre.  

Efter sommerferien har der desuden været fokus på Fagkongres Sjælland 2019. Det er et 

arrangement, som koster en del arbejdstimer for både formanden og regionsbestyrelsen. Det er 

også et arrangement som prioriteres økonomisk, og som vi sparer op til over nogle år.  

Det har dog ikke været en nem opgave at få jer til at deltage denne gang, og i en periode stod det 

til at blive aflyst.  

Heldigvis valgte vi at gennemføre, og i lørdags d. 5. oktober havde vi en rigtig god dag i Ringsted 

Kongrescenter. En dag med plads til både politisk debat, ny viden, underholdning og socialt 

samvær. Og så fik deltagerne en fin goodiebag med hjem. 

Egentlig var der 112 tilmeldte, men desværre stod vi endnu en gang med en portion tilmeldte, der 

ikke dukkede op. Eller som meldte afbud meget sent. Jeg vil endnu engang henstille til, at hvis 

man har meldt sig til et arrangement og ikke kan komme alligevel, så sørg for at få meldt fra så 

hurtigt som muligt. Sygdom er der selvfølgelig ikke mulighed for at gardere sig i mod, men denne 

gang kommer vi til at bruge 10.000 kr. på deltagere, der ikke dukkede op. Det er simpelthen for 

tosset, og det var penge, som vi sagtens kunne have brugt på anden vis. 

 

 



  

 

 

Før sommerferien besøgte Tina Lambretch og jeg Kalundborg Kommune, da Tina i gang med en 

rundrejse på udvalgte kommunale arbejdspladser. Vi havde et rigtig fint besøg, hvor der både var 

kommunale og private terapeuter til stede. Kalundborg Kommune omvisiterer en del af deres 

genoptræning ud til klinikkerne, så det var godt at få nogle input fra begge sider. Inden længe 

kommer turen til Vordingborg og Slagelse.  

Desuden er jeg ved at arrangere 3 ”kaffe-møder” omkring arbejdsmiljø og det arbejde, der foregår i 

Arbejdsmiljørådet. Det bliver 1 privatklinik, 1 kommunal arbejdsplads og 1 regional arbejdsplads, 

der får besøg i denne omgang. 

Over den kommende periode skal jeg også ud og tage en snak med 

Sundhedsudvalgsformændene i de forskellige kommuner, så hvis I tænker, der er noget specielt 

på spil i jeres kommuner/arbejdspladser, jeg skal tage med, så skriv gerne til mig. 

 

Nyt regionsbestyrelsen 

Efter sommerferien har regionsbestyrelsen arbejdet en del med Danske Fysioterapeuters nye 

strategiske ambition og 3 Must Win Battles. Først på vores regionsbestyrelse i august måned og 

igen på sidste regionsbestyrelsesmøde.  

Vi har arbejdet med at få ryddet op i de (alt) mange fokusområder, som vi havde fået oparbejdet de 

sidste par år. Dem, som vi vil arbejde videre med, har vi forsøgt at koble op på den nye strategi og 

de 3 Must Win Battles. Vi ønsker, at medlemmerne skal inddrages mere i nogle af de 

processer/sager, vi har gang i. Det er jer, der er eksperterne på, hvad der foregår ude i hverdagen.  

For ikke så længe siden, skrev jeg rundt til de privatpraktiserende, for at få deres gode idéer til 

hvad en praksiskonsulent kan bidrage med i Region Sjælland. Desværre fik jeg kun 1 enkelt svar 

tilbage. Regionsbestyrelsen håber, at I fremover vil være med til at bidrage med idéer, løsninger 

mm, så vi kan opkvalificere arbejdet med bestemte sager. 

Derudover har vi påbegyndt et par små hverdagseksperimenter, og inden så længe vil der komme 

en indbydelse til et socialt arrangement. Vi håber, at I har lyst til at bakke op om nogle af de nye 

tiltag, vi kommer med. 

 

Regionsbestyrelsen var d. 24. august på Folkemødet på Møn for 2. gang. Vi 

var medarrangør på en sundhedsfaglig debat sammen med resten af 

Sundhedskartellet. Det var en god debat med deltagere fra både regionsrådet 

og lokale kommunalpolitikere. 

Vores stand var velbesøgt. Vi havde inviteret de lokale privatpraktiserende 

fysioterapeuter til at stå for en aktivitet på standen, hvilket helt sikkert var med 

til at trække folk til. 

Regionsbestyrelsen har endnu engang også haft en ringerunde til de 

dimitterende. Vi har nu gjort det 2 gange, og vi må erkender, at det er godt givet 

ude. Vi har nogle gode dialoger med de dimitterende, og vi får nogle emner at 

arbejde videre med. 



  

 

Dog har det været ret gennemgående, at det ikke er alle, der kender til vores lokale Facebookside, 

og andre de hellerr ikke vidste, at vi står for regionale faglige arrangement som Fagkongres og 

fyraftensmøder.                                                                                                

Vores lokale Facebookside bliver brugt til annoncering af lokale arrangementer, vise billeder fra 

arrangementerne, komme med forskellige opfordringer/oplysninger mm, så jeg vil selvfølgelig 

opfordre til, at hvis man er på Facebook, så gå ind og like siden☺  

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

 

Ud over Fagkongres Sjælland har regionsbestyrelsen også været medarrangør af et 

fyraftensmøde omkring neurorehabilitering, som blev afholdt d. 19. september i Vordingborg. 

Udviklings terapeut i Lolland Kommune Jan Overgaard var primus motor på arrangementet. 

Desuden havde vi denne gang valgt at lave det som et tværfagligt møde sammen med 

Ergoterapeutforeningen. Arrangement var fint besøgt og havde en lang venteliste. 

Af kommende arrangementer har vi et fælles netværksmøde med Ergoterapeutforeningen omkring 

hverdagsrehabilitering. Dette bliver afholdt på Danhostel Ringsted Vandrehjem d. 22. oktober. 

Tilmelding kan ske her: 

https://www.fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/kalender/netvarksmode-for-fysioterapeuter-

inden-for-hverdagsrehabilitering  

 

Husk, at hvis du går med en idé til et arrangement, har du mulighed for at søge støtte gennem 

arrangementspuljen: 

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

https://www.facebook.com/DanskeFysRegSj/?ref=bookmarks
https://www.fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/kalender/netvarksmode-for-fysioterapeuter-inden-for-hverdagsrehabilitering
https://www.fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/kalender/netvarksmode-for-fysioterapeuter-inden-for-hverdagsrehabilitering
https://www.fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/sog-stotte-til-et-regionalt-arrangement

