
 

 

Nyhedsbrev nr. 4/2019 

 

Så er det blevet tid til årets sidste nyhedsbrev fra regionsformanden og regionsbestyrelsen. 

 

Nyt fra regionsformanden: 

Årets sidste måneder har budt på mange forskellige opgaver.  

Blandt andet har jeg færdiggjort en masterclass i Agenda Setting, som er et redskab til at skabe 

overblik over en politisk sag. Hvad er den brændende platform? Hvad er strategien? Hvem er ens 

interessenter? Hvad er taktikken, og hvordan skal eksekveringen være?  

Til eksamensopgaven valgte jeg et meget lokalt issue, da jeg valgte at dykke ned i, hvordan vi kan 

overbevise politikerne og embedsværket i Region Sjælland om at få ansat en praksiskonsulent for 

fysioterapi.  

Vi er heldigvis allerede i gang med en positiv proces omkring at få ansat en praksiskonsulent for 

fysioterapi i Region Sjælland, og Samarbejdsudvalget for praktiserende fysioterapeuter og jeg håber 

på at komme endnu tættere på det i starten af 2020. 

På praksisområdet har der desuden været fokus på vederlagsfri fysioterapi og implementeringen af 

den nye basiskontrakt her i efteråret. 

I oktober og november var Tina Lambretch og jeg på kommunebesøg i Vordingborg og Slagelse. To 

veltilrettelagte besøg som blandt andet gav os et godt indblik i ventetider, beskæftigelsesindsatsen, 

3. halvleg, hverdagsrehabilitering, børneområdet, neurorehabilitering, forsknings/udviklingsprojekter 

mm. 

Når alle noterne fra de 17 kommunebesøg er færdigbearbejdet, vil der blive lavet et ”kommune-

katalog” og et politisk udspil. 

           

 

I forhold til besøgsrunden hos kommunernes social- og sundhedsformænd har jeg i november 

besøgt formændene i Odsherred og Sorø.  

Besøget i Odsherred blev desuden kombineret med et besøg på sundhedscentret, hvor jeg, udover 

at snakke med lederen og teamlederen, også snakkede med fysioterapeuterne og deltagerne på 

deres nye rygtilbud. På mødet med udvalgsformanden snakkede vi blandt andet om forebyggelses- 

og ældreområdet og om konsekvenserne af at spare på fx hverdagsrehabilitering.  



  

 

I Sorø havde vi en rigtig fin dialog omkring genoptræning, ældreområdet, vederlagsfri fysioterapi og 

frivillige. Vi har aftalt at mødes igen en gang i det nye år, da de er ved at ansætte en ny leder for 

området. 

I den første del af 2020 regner jeg med at besøge formændene i Faxe, Lejre, Stevns og 

Guldborgsund. 

I sidste nyhedsbrev omtalte jeg en nedprioritering af 

børneområdet i Kalundborg Kommune. Desværre lykkedes 

det ikke at få det politiske flertal til at bevare det motorisk 

team, hvilket vil sige, at det efter d. 1/1-2020 ikke længere er 

muligt at blive tilset af en børnefysioterapeut eller 

børneergoterapeut i Kalundborg Kommune. Det er dog en 

sag, som jeg ikke er helt færdig med at forfølge.  

Nogle af mine andre opmærksomhedspunkter er lige nu: 

Ældreområdet i Næstved Kommune (dialogmøde omkring 

arbejdsforhold), Blomstergården i Slagelse Kommune (dialog 

omkring nyansættelser/arbejdsopgaver) og Slagelse, Næstved 

og Ringsted Sygehus (besparelse). 

Ellers har efteråret budt på konference om Ulighed i sundhed, 

arbejdspladsbesøg hos PPR i Greve kommune, årsmøde for 

de praktiserende, Uddannelsesudvalgsmøde på Absalon, 

netværksmøde for sundhedsinnovation hos Mandag Morgen, 

hovedbestyrelsesmøder, TR-regionsmøder, fyraftensmøde i 

Roskilde, besøg på Slagelse Gymnasium, netværksmøde for 

hverdagsrehabilitering mm.  

 

 

 

Nyt fra regionsbestyrelsen: 

Siden sidst har regionsbestyrelsen haft deres anden ringerunde til de dimitterende. Det er ca. 

halvdelen, som vi får fat i. Oplevelsen er umiddelbart, at de er glade for opringningen. Stort set alle 

dem, vi snakkede med, var kommet i arbejde. Mange havde fået arbejde gennem tidligere 

studiejobs eller praktiksteder. Det er nyt i forhold til sidst.  

Vi oplever desværre, at der er meget få, der kender til, hvad regionsbestyrelsen kan gøre for dem, 

og de kender ikke til vores Facebookside, hjemmesiden eller de arrangementer, som vi afholder 

(fyraftensmøder, Fagkongres mm). Det er derfor et opmærksomhedspunkt fremover. 

Hvis du heller ikke følger os på Facebook, så kig forbi her: 

https://www.facebook.com/DanskeFysRegSj/ 

Vi har fået revideret vores fokusområder, og de er nu tilgængelige på hjemmesiden. Efter hvert 

regionsbestyrelsesmøde vil der blive lagt en revideret udgave ud på hjemmesiden, så du har 

mulighed for at følge med i vores arbejde, og hvor langt vi er kommet. 

Du kan finde fokusområderne her: 

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

https://www.facebook.com/DanskeFysRegSj/
https://www.fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/regionsbestyrelsen/indsatsomrader


  

 

 

Regionsbestyrelsen arbejder fortsat aktivt med foreningens nye strategi og 

platformstankegang. Vi er i gang med at afprøve nogle forskellige 

”hverdagseksperimenter”. Vi har afholdt én enkelt fredagsbar i Slagelse. 

De var 10, og det syntes vi, var en fin start. Vi påtænker at afholde én 

mere i starten af det nye år.  

Desuden er Hold Nord (Maria fra Odsherred og Line fra Holbæk) ved at 

planlægge et arrangement i Sportsbyen i Holbæk i løbet af foråret. 

Håber I har lyst til at støtte op om vores nye sociale fys-arrangementer☺ 

Husk, at hvis du eller din kollega står med en god idé til et arrangement, så 

er der mulighed for at søge økonomisk støtte her. 

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

 

På sidste regionsbestyrelsesmøde gennemgik vi et dialogværktøj, som var en del af forberedelsen 

til dialogmødet med repræsentantskabet i starten af december. Det kom der flere gode snakke ud 

af. På selve dialogmødet blev der arbejdet med gennemgangen af den politiske struktur i Danske 

Fysioterapeuter samt analysen af praksissektoren. 

Dagen efter blev der afholdt regionsbestyrelseskonference med ”Det gode 

arbejdsliv” som tema. En dag med en blanding af eksterne oplægsholdere 

og gruppearbejde i regionsbestyrelserne. 

Vi skulle blandt andet udpege nogle områder inden for arbejdsmiljø, som 

vi gerne ville arbejde videre med. Vi har blandt andet valgt at forsøges os 

med nogle ”hverdagseksperimenter” omkring arbejdsmiljøet i 

praksissektoren. Desuden vil vi lave en indsats for at få medlemmerne i 

regionen til at dele deres ”arbejdsmiljø-historier” på små videoer.  

Og så vil regionsformanden og regionsbestyrelsen ønske jer alle en rigtig 

dejlig jul og et rigtig godt nytår. Pas på hinanden og så ses vi i det nye 

år☺ 

Mange julehilsner 

Stine Bøgh Pedersen -regionsformand 
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