
 

 

Nyhedsbrev nr. 1 2021 

 

Vinteren er nu ovre, og vi kigger ind i forår og sommer. Da 2021 startede anede vi ikke, hvilken 

virkelighed starten af året ville byde på. Den første del af året holdt hårdt i forhold til presset på 

sundhedsvæsenet, men heldigvis virker det til, at vi er kommet gennem vinteren med skindet på 

næsen.  

Jeg ved, at der har været trukket store veksler på de fysioterapeuter, som har været en del af 

frontpersonalet på sygehusene, samt de terapeuter i kommunerne som har varetaget andre 

opgaver end vanligt. Jeg håber, at foråret bringer lidt ro med sig, så I forhåbentlig kan nå at trække 

vejret lidt. 

Lige nu ser vi ind i en gradvis genåbning af samfundet, og forhåbentlig kan vi holde smitten på et 

fornuftigt niveau, så vi undgår endnu en bølge. Vi trænger til at komme tilbage til de normale 

rammer. Vi trænger til at mødes fysisk. Vi trænger til at være sociale og til at kunne bevæge os frit. 

 

Nyt fra regionsbestyrelsen   

Regionsbestyrelsen havde møde i starten af februar og mødes igen her i april. Dagsordenen bærer 

lige nu præg af den kommende generalforsamling d. 27. april samt det ekstraordinære 

repræsentantskabsmøde til august. Regionsbestyrelsen har haft flere diskussioner om vores 

ønsker til arbejdet med den politiske struktur i Danske Fysioterapeuter, samt det arbejde der pågår 

omkring analysen af praksissektoren. 

Referater og vores fokusområder kan du finde her: 

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

regionsbestyrelsen 

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

 

På sidste møde havde vi også en snak om vores muligheder 

for at lave nogle flere arrangementer for medlemmerne i 

Region Sjælland.  

Generalforsamlingen bliver i år afholdt virtuelt, og derfor vil 

der være lidt penge til overs. De penge samt en del af 

overskuddet fra sidste år, vil vi gerne have ud og leve blandt 

medlemmerne. Da vi stadig er begrænset af 

forsamlingsforbud mm, så har regionsbestyrelsen forsøgt at 

få forskellige virtuelle arrangementer stablet på benene. 

Både i den lettere og lidt tungere udgave. 

D. 6/4-21 havde vi besøg af Anja Greve, der er fysioterapeut 

på herrelandsholdet i håndbold.  

https://www.fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/regionsbestyrelsen/referater-fra-moder-i-regionsbestyrelsen
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Vi er desuden i kontakt med Thomas Jørgensen (Kevin Magnussen) og Mikkel Hjuler (Astralis E-

sport). Så snart vi har datoerne på plads, vil det blive slået op på hjemmesiden og på Facebook.  

https://www.facebook.com/DanskeFysRegSj 

D. 8/4-21 får vi besøg af psykolog Dorthe Birkmose, som har skrevet bogen ”Når gode mennesker 
handler ondt -tabuet om forråelse. Hun vil komme med et oplæg omkring corona-træthed og 
forråelse.  

Det virtuelle rum giver os nogle nye muligheder, så regionsbestyrelsen har denne gang valgt at slå 

os sammen med de andre 4 regioner og gøre det til et tværregionalt arrangement. Det glæder vi os 

til! 

Nåede du ikke at tilmelde dig, kan optagelserne af webinaret efterfølgende findes på hjemmesiden. 

Har du har ønsker til et arrangement eller har ét på hånden, så kan du enten skrive til mig på 

sp@fysio.dk eller søge støtte via arrangementspuljen: 

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

 D. 27/4-2021 afholdes der virtuel generalforsamling. Der vil være generalforsamling i følge 

vedtægterne fra 17-19, og efter en kortere spisepause har vi inviteret Lars AP til at holde sit oplæg 

”Fucking Flink”. Vi er verdens lykkeligste folk, men er vi nu også det? Lars AP har fået nogle 

stikord om fysioterapeuter, så forhåbentlig kommer oplægget også til at handle lidt om os       

Du kan finde beretningen og se teaseren til generalforsamlingen her: 

https://www.fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/nyheder/to-ar-er-gaet--det-ene-har-corona-sat-

sit-prag-pa 

 

Regionsbestyrelsen håber selvfølgelig at se en masse medlemmer til arrangementerne! 

 

Nyt fra regionsformanden 

I starten af året måtte Ergoterapeutforeningens 
regionsformand og jeg i arbejdstøjet, da der pga. 
besparelser blev varslet afskedigelse af 1 ud af de 3 
terapeuter i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i 
Roskilde Kommune.  

Vi forsøgte med kontakt til hele Børne- og Skoleudvalget, 
direktør, ledelse(r) og til sidst pressen. Desværre var 
beslutningen taget, inden vi havde mulighed for at komme 
ordentlig på banen. Samtidig oplevede vi en vis form for 
naivitet i de svar vi modtog, da der var en forventning om, 
at serviceniveauet ikke ville blive påvirket på trods af en 
reduktion på 1/3 af terapeuttimerne. Det er synd for 
børnene og deres familier. 

I forhold til politiske kontakt har det gennem det sidste år 
ikke været lige så nemt at komme i kontakt med de 
kommunale politikere som tidligere.  

https://www.facebook.com/DanskeFysRegSj
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D. 16. november skal der være kommunalvalg og valg til regionsrådet, og det er der kræfterne skal 
lægges hen over sommeren/efteråret. Hvis du kender en lokalpolitiker eller har en bestemt sag, 
som du ønsker, jeg skal kende til, så giv mig endelig et praj på sp@fysio.dk.  

Dog lykkedes det mig at få et møde i stand med udvalgsformanden for Sundhed, Senior og Ældre i 

Vordingborg Kommune i starten af året. Ældrechefen og Sundhedschefen deltog også. Vi havde 

en rigtig god dialog, som blandt andet har udmøntet sig i en opnormering i deres 

rehabiliteringsteam. Og måske er der også en opnormering på vej på beskæftigelsesområdet?! 

D. 11. maj har jeg aftalt at mødes med Social- og Sundhedsudvalget i Faxe Kommune, og d. 26. 

april er jeg inviteret til dialogmøde mellem de faglige organisationer og Omsorgs- og 

Forebyggelsesudvalget i Næstved Kommune.    

De sidste par måneder har regionsformandskredsen arbejdet på et udkast til en styrkelse af den 

decentrale struktur, hvor vi blandt andet har søgt inspiration i Dansk Socialrådgiverforening, og den 

måde de har valgt at organisere deres lokale struktur. Det endelige forslag vil blive præsenteret på 

det ekstraordinære repræsentantskabsmøde til august. 

Arbejdet omkring det ekstraordinære repræsentantskabsmøde fylder også en del. Der har været 

en del ekstra hovedbestyrelsesmøder, lyttemøder mellem hovedbestyrelsen og praksissektoren, 

gennemgang af diverse forslag mm. Tiden frem mod repræsentantskabet er altid travl, og der er 

nogle store punkter på dagsordenen.  

Derudover er kalenderen som altid booket med møder i Rehabiliteringsforum Danmark, 

følgegruppen for faglighed i fysioterapi, TR-møder, diverse organisationsmøder, medlemsmøder 

beredskabsmøder, kontaktudvalgsmøder, regionsformandsmøder, netværksmøder mm. 

I løbet af foråret/sommeren håber jeg, at det igen bliver muligt at komme ud på fysiske besøg. Jeg 

har i hvert fald et par hængepartier på Slagelse Sygehus og i Køge Kommune. Hvis I skulle have 

lyst til at vise jeres arbejdsplads frem, eller hvis I har et spændende projekt, så sig til. Jeg kommer 

gerne på besøg! 

Og så håber jeg at se en masse af jer til vores forskellige arrangementer       

 

De bedste forårshilsner    

Stine Bøgh Pedersen 

Regionsformand 


