
 

 

Nyhedsbrev nr. 2 2021 

 

Efter stormens rasen vinter og forår er alle nu i gang med at få et overblik over ”skadernes 

omfang”.  

Mange i sundhedssektoren er trætte oven på Corona. Samtidig er der stadig utroligt travlt. Travlt 

med at indhentet det forsømte. Travlt med at få plads til alle de nye patienter, og travlt fordi mange 

er sat til at afspadsere og afholde ferie.  

Jeg tror, alle i bund og grund har brug for en pause og en stille og rolig sommer. En pause fra 

pandemi og retningslinjer, mens vi håber på mere normale tilstande. Både i arbejds- og privatlivet.  

 

Nyt fra regionsbestyrelsen 

Regionsbestyrelsen har været samlet 2 gange her i foråret samt afholdt generalforsamling.  

Mødet i april blev primært brugt til at forberede generalforsamlingen. Det er altid et stort stykke 

arbejde at afholde en generalforsamling. Også selv om den skulle afholdes virtuelt. Der skal laves 

en skriftlig og en mundtlig beretning, findes dirigent, laves diasshow med regnskab/budget, 

uddelegeres opgaver, laves indbydelser, arrangeres teknisk support mm.  

Generalforsamlingen blev afholdt virtuelt d. 27. april. Der var ca. 60 tilmeldte, hvor ca. 30 dukkede 

op. Den mundtlige beretning blev fremlagt, og regnskab/budget blev gennemgået. Derudover 

havde vi valgt, at de tilmeldte skulle diskutere et par spørgsmål i både små grupper og i plenum.  

Til generalforsamlingen havde vi inviteret Lars A P 

til at holde sit oplæg: Fucking Flink. Lars gav os alle 

lidt stof til eftertanke i forhold til, hvor stor betydning 

”flinkhed” har både for os selv og vores omgivelser.  

Normalt afholdes der valg til regionsbestyrelsen til 

generalforsamlingen, men grundet udsættelsen af 

det ekstraordinære repræsentantskabsmøde til 

august, havde regionsbestyrelsen stillet et forslag 

om at udskyde valget til regionsbestyrelsen til efter 

repræsentantskabsmødet. Dette blev godkendt af 

forsamlingen. 

D. 13. september kl. 18-20 afholdes der derfor ekstraordinær generalforsamling (virtuelt), hvor den 

nye regionsbestyrelse skal vælges. Interesserer du dig (måske) for fagpolitik? Er du interesseret i 

hvilke vej, vi skal gå i Region Sjælland? Eller er du blot nysgerrig?  

Vi er i den situation, at vi nu er så mange medlemmer i Region Sjælland, at vi skal vælge 6 

medlemmer til bestyrelsen frem for 5. Vi håber derfor, at så mange medlemmer som muligt 

kommer til mødet d. 13. september, så vi kan få en valgt en komplet bestyrelse med både 

ordinære medlemmer og suppleanter.  



  

 

I forlængelse af generalforsamlingen (19-20) har vi inviteret hjerneforsker Troels W. Kjær til at 

holde sit oplæg: Hvem har en hjernestarter liggende? 

Du kan tilmelde dig her: 

https://www.fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/kalender/ekstraordinar-generalforsamling-i-

region-sjalland     

På regionsbestyrelsens møde efter generalforsamlingen brugte vi blandt andet tiden på at evaluere 

generalforsamlingen samt rette fokusområderne til. Derudover havde vi en snak om Corona, 

kommunalvalg/regionsvalg november 2021, repræsentantskabet, ringerunde til dimittenderne og 

afrapporteringer fra formanden og div. områder/udvalg. 

Den næste store dot på dagsordenen er det ekstraordinære repræsentantskabsmøde d. 27. og 28. 

august. Vi er selvfølgelig i fuld gang med forberedelserne, og derfor inviterer vi også til 

medlemsmøde d. 19. august fra 18-20. 

Du kan tilmelde dig her: 

https://www.fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/kalender/medlemsmode-forud-for-

reprasentantskabet-2021   

Udover generalforsamlingen har der været afholdt 3 

virtuelle fyraftensarrangementer. Først havde vi 

inviteret psykolog Dorthe Birkmose til at fortælle om 

Corona-træthed og forråelse. Dorthe er mega skarp, 

og vi har allerede nu plan om at bruge hende til et 

andet arrangement. Vi valgte at invitere de 4 andre 

regioner med, så deres medlemmer også kunne få 

glæde af Dorthes viden. Det er ikke sidste gang, vi har 

valgt den løsning.  

Til de 2 andre fyraftensarrangementer havde vi 

inviteret Mikkel Hjuler, der er fysioterapeut for blandet 

andet E-sportsholdet ASTRALIS, og Thomas 

Jørgensen, der er fysioterapeut for blandt andet 

racerkører Kevin Magnussen. Begge var gode til at 

give et indblik i, hvordan det er at være fysioterapeut 

for elitesportsudøvere. En verden hvor der stilles 

meget høje krav til både fleksibiliteten, fagligheden og 

kreativiteten for at optimere udøveren.  

Selv om, der var ok tilslutning til begge arrangementer, 

var der desværre en del, der ikke loggede ind på selve 

dagen eller meldte afbud, og det er rigtig ærgerligt.    

Selv om vi nu igen kan begynde at planlægge fysiske arrangementer, så er vi alle overbeviste om, 

at vi også i fremtiden vil benytte os af de muligheder, som det virtuelle rum giver.  

Har du eller dine kollegaer en idé til et arrangement, så kan I søge støtte/hjælp til arrangementet 

her: 

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

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


  

 

Nyt fra regionsformanden 

I forhold til regionsformandsposten begynder der at vise sig en mere normal hverdag igen. Der er 

begyndt at blive åbnet op for fysiske møder, fysiske konferencer og mulighed for at besøge 

arbejdspladserne.  

I den senest tid har jeg blandt andet være til KL’s 

Social- og Sundhedspolitisk Forum i Aalborg, hvor 

temaerne var: Tiden efter Corona, ældreområdet, 

autismeområdet, udsatte børn, forebyggelse af 

ulighed i sundhed hos borgere med kroniske 

sygdomme og velfærdsteknologi. 

Specielt temaerne omkring tiden efter Corona, 

ældre og forebyggelse af ulighed i sundhed hos 

borgere med kroniske sygdomme var interessante 

og fysioterapi/rehabilitering blev nævnt flere gange. 

Fysioterapeut og professor Thomas Maribo holdt et 

rigtig fint oplæg om, hvordan vi kan styrke 

tilbuddene til borgere med kroniske sygdomme. 

Hvis udfordringen skal løses, skal vi have langt 

flere data på bordet fra specielt kommunerne, og 

nu er opfordringen hermed givet videre.  

Jeg har også været så privilegeret at få lov til at besøge 3 arbejdspladser. Jeg har besøgt en klinik 

i Sorø, en klinik i Næstved og Træningsenheden i Køge Kommune. Alle 3 havde selv henvendt sig 

for at høre, om jeg havde lyst til at komme og besøge deres arbejdspladser og tage en snak om 

udfordringer, gode historier og arbejdsgange. Det var 3 meget forskellige møder med 3 forskellige 

dagsordener, men det er enormt brugbart for mig at komme ud og møde jer medlemmer, dér hvor I 

er.  

Jeg vil rigtig gerne på besøg på jeres arbejdspladser, så jeg håber, at der er flere, der har lyst til at 

invitere mig. Dagsordenen og set up’et bestemmer du/I. Det kan være med hele 

medarbejdergruppen. Det kan være TR/AMR/leder. Det kan handle om klinikdrift/klinikudfordringer. 

Det kan handle om projekter. Det kan om arbejdsmiljø eller MED-indflydelse. Det kan også være, 

at I bare har lyst til at vise jeres arbejdsplads frem. Det kan også være, at I mest er nysgerrige på 

min funktion som regionsformand, og hvad det er, jeg render og laver. 

I august skal jeg ud på endnu et besøg, hvor jeg har forespurgt, om jeg må deltage på Naturholdet 

i Faxe kommune, som er et hold for demensramte herre, som bruger naturen som ”træningssal.” 

Det glæder jeg mig rigtig meget til. 

I forhold til den politiske kontakt er meget af mit fokus nu rettet mod det kommende 

kommunalvalg/regionalvalg til november. Efter sommerferien har jeg et par relevante politikere på 

listen, som jeg skal kontakte, men hvis I kender en lokalpolitiker, som kunne have glæde af at vide 

lidt mere om fysioterapi, og om hvad fysioterapeuter kan bidrage med, må I meget gerne give et 

praj på sp@fysio.dk. 

Her i foråret har jeg deltaget i et dialogmøde mellem organisationerne, lederne og politikerne på 

social-sundhedsområdet i Næstved Kommune og i et møde med Senior- og sundhedsudvalget i 

Faxe Kommune. Begge ok møder, hvor der var mulighed for at få fysioterapi på dagsordenen. 

mailto:sp@fysio.dk


  

 

Derudover er der et stort fokus på opgavevaretagelse/opgaveglidning. Både på det kommunale og 

regionale område. Jeg har tæt kontakt til TR-netværket. Jeg har afholdt netværksmøde for 

hverdagsrehabilitering. Jeg har deltaget i et par medlemsmøder i en kommune, hvor der blev 

varslet ændringer i rehabiliteringsterapeuternes opgaver, og jeg har sendt et bekymringsbrev 

afsted til regionsformand Heino Knudsen og direktør Per Bennetsen. Brevet er sendt afsted på 

baggrund af de ”plejefys-stillinger”, der pludselig dukkede op på Odense Universitetshospital, og 

med en klar besked om, at det ikke er den vej, de også skal gå i Region Sjælland. Jeg afventer 

fortsat svar fra begge. 

Vi vil rigtig gerne bidrage ind i opgaver, hvor vi kan bruge vores terapeutfaglige viden og den 

rehabiliterende tilgang, men det er ikke vores ansvar at andre sundhedsfaglige grupper har 

rekrutteringsproblemer. Samtidig skal vi dog huske på, at vi ikke skal ”slå på” de kollegaer, som 

evt. arbejder i stillinger, hvor der kan være blandede opgaver. Vi er alle fysioterapeuter!  

Her lige op til sommerferien har jeg brugt lidt tid på at forsøge at få et overblik over 

patientsituationen på praksisområdet, da jeg har modtaget flere henvendelse om, at der er nogle 

områder i regionen, hvor man har rigtig mange patienter på venteliste. Jeg er nu ved at få et 

overblik over de indkomne svar og lægge en videre plan for, hvem der skal tages kontakt til mm.     

Resten af min tid går med HB-møder, regionsformandsmøder, forberedelse til det ekstraordinære 

repræsentantskab, møder i følgegruppen for faglighed i fysioterapi, bestyrelsesarbejdet i 

Rehabiliteringsforum Danmark, TR-

møder, møder i overenskomstudvalget 

(UFLO), netværksarbejde, 

håndtering/møder om problemer på 

arbejdspladser, uddannelsesarbejde 

mm. 

Sidst men ikke mindst var jeg så heldig, 

at jeg i sidste uge havde æren af at 

deltage i dimissionen på Absalon i 

Roskilde, hvor jeg udover at få 

muligheden for at sige tillykke til de 

nyuddannede også skulle overrække 

Bachelorprisen 2021. I kan læse mere 

om deres projekt her:  

https://www.fysio.dk/nyheder/nyheder-2021/bachelorprisen-2021-borgere-skal-vurdere-

kommunale-fysioterapeuters-indsats 

Til sidst vil jeg ønske alle en rigtig god sommer, og husk, at hvis I står med et problem eller et 

spørgsmål, så tøv endeligt ikke med at kontakte mig       

Mvh 

Stine Bøgh Pedersen -regionsformand 

 

 


