
 

 

NYHEDSBREV NR. 3 2020 
 

Sommeren gik, og pludselig blev det efterår og tid til nyhedsbrev nr. 3. 

Selvom mange af os valgte at bruge sommeren under hjemlige himmelstrøg, havde vi heldigvis en 

rimelig stille sommer, når det kommer til bekymringer omkring Covid-19. Desværre har det igen 

ændret sig, og myndighederne har været nødsaget til at skærpe restriktionerne for, hvor mange vi 

må samles, brugen af mundbind osv. 

De nye restriktioner har også konsekvenser for, hvordan vi som fysioterapeuter håndterer 

venteværelser, holdtræning mm. Husk, at du kan finde de fleste svar omkring Covi-19 på 

hjemmesiden. 

Og så krydser vi alt som krydses kan, for at smitten og antallet af indlæggelser kan holdes på et 

fornuftigt niveau, så det ikke kommer til endnu en nedlukning af vores samfund. 

Efteråret i de lige år er lig med repræsentantskabsmøde i Danske Fysioterapeuter. Det er som alt 

andet også præget af Covid-19. Derfor har hovedbestyrelsen fremsat et forslag om at afholde et 

ekstraordinært repræsentantskabsmøde til foråret, hvor blandt andet gennemgangen af 

praksisanalysen og arbejdet omkring den politiske struktur skubbes til. Forberedelserne op til det 

ordinære repræsentantskabsmøde har været påvirket i sådan én grad, at der var for stor risiko for 

at stå med et halvfærdige stykke arbejde. Det vil være muligt at streame mødet. 

 

Nyt fra regionsbestyrelsen 

D. 1. september afholdte regionsbestyrelsen et 

medlemsarrangement med temaet ”mening”. Vi 

var ca. 60 deltagere til arrangementet. Den første 

del af arrangementet blev styret af Lone Belling fra 

”Liv og lederskab”. Her blev vi blandt andet stillet  

spørgsmålet ”Hvorfor blev du fysioterapeut?”. 

Lone kom herefter med et oplæg omkring de 4 

forskellige meningstyper. Oplægget lagde bunden 

for den videre diskussion ved bordene, hvor vi 

hver især skulle forsøge at blive klogere på, 

hvilken meningstype vi var, og hvilke 

konsekvenser det kan have for vores arbejdsliv.                                                           

Aftenen sluttede af med et meget tankevækkende 

oplæg af Jesper Outzen om ”Mening på dåse”. 

Husk at sætte ord på, hvad der giver mening for 

dig. Det er ikke sikkert, at dét der giver mening for 

dig, giver mening for de personer, du omgiver dig 

med. Vil du høre mere om mening kan du fx finde 

flere af Jespers podcast på hans hjemmeside 

under ”presse”. 



  

 

 

Regionsbestyrelsen var samlet over 2 dage i september måned. Første dag var en seminardag, 

hvor vi havde mulighed for at arbejde lidt mere i dybden med forskellige emner. 2. dagen var sat af 

til et almindeligt regionsbestyrelsesmøde.  

Seminardagen blev blandt andet brugt på at samle op på dialogmødet. Vi gennemgik nogle af de 

svar, som deltagerne var kommet med på spørgsmålet om ”Hvorfor blev du fysioterapeut?”. Der 

var 3 temaer, der gik igen. 

1) Interesse for mennesket og kroppen  

2) At ville hjælpe mennesker  

3) Bevægelse 

Heldigvis harmonerer jeres bevægegrunde for at blive fysioterapeuter meget godt med Danske 

Fysioterapeuters grundfortælling og #viholdermenneskeribevægelse       

På regionsbestyrelsesmødet kom vi endnu engang ikke uden om, at Covid-19 havde en 

indvirkning på dagsordenen. Herudover er vi startet op på debatten om udkastet til den nye 

politiske struktur i Danske Fysioterapeuter. Udkastet arbejder blandt andet med en opdeling af 

regionerne i klynger, og det vil komme til at have betydning for den måde, som 

regionsbestyrelserne er sammensat på. Hvis du gerne vil se udkastet i dets fulde form, kan det 

findes her: 

https://www.fysio.dk/nyheder/nyheder-2020/forslag-til-ny-struktur 

På den regionale hjemmeside kan du desuden finde vores opdaterede fokusområder og referat fra 

regionsbestyrelsesmødet. 

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

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

regionsbestyrelsen 

 

Regionsbestyrelsen har ud over dialogmødet i 

september afholdt et virtuelt medlemsmøde forud for 

repræsentantskabsmøde. Der vil komme endnu et 

møde forud for det ekstraordinære møde til marts. 

D. 28. oktober blev der i samarbejde med 

specialeansvar fysioterapeut Pernille Villumsen fra 

Slagelse Sygehus afholdt et fyraftensmøde omkring 

lunge/respirationsfysioterapi. Vi havde håbet indtil 

sidste øjeblik, at vi kunne afholde mødet i fysisk form, 

men det satte Covid-19 desværre en stopper for. 

Heldigvis lykkedes det at gennemføre arrangementet 

i en virtuel form via Teams.    

Husk, at hvis du går med idéen til et arrangement, så søg støtte gennem arrangementspuljen. Selv 

om det lige nu er svært at mødes fysisk, er der stadig mulighed for at sætte det op virtuelt. 

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

https://www.fysio.dk/nyheder/nyheder-2020/forslag-til-ny-struktur
https://www.fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/regionsbestyrelsen/indsatsomrader
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/referater-fra-moder-i-regionsbestyrelsen
https://www.fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/sog-stotte-til-et-regionalt-arrangement


  

 

Nyt fra regionsformanden 

Efter en forholdsvis rolig sommer kom der ret hurtigt gang i butikken i starten af efteråret. 

Der har været udformning af høringssvar. Fx på Praksisplanen for fysioterapi i Region Sjælland. 

Der har været besparelser, omstruktureringer og andre udfordringer, som har krævet min 

opmærksomhed. I et par kommuner har der været en bekymring omkring 2. bølgen af Covid-19, og 

muligheden for at blive sendt ud i plejen igen. Her har jeg blandet andet været kontakt med 

cheferne på området. 

Da det som sagt er repræsentantskabsår har der været en del hovedbestyrelsesmøder. Jeg har 

desuden deltaget i møder omkring praksissektoren, møder med Region Sjælland omkring Covid-

19, møder i netværket for sundhedsinnovation hos Mandag Morgen, møder omkring og med de 

studerende og sidst med ikke mindst møder med overenskomstudvalget for de offentligt ansatte. 

Jeg blev tidligere på året valgt som delegeret i DSA. I sidste uge havde vi det første 

delegeretmøde efter valget. Set i lyset af den krise, som vi har/er i, så er det et meget interesseret 

arbejde at indgå i forhold til at få taget bedst muligt hånd, om de ledige fysioterapeuter der er. 

Heldigvis er ledighedsprocenten i Region Sjælland fortsat i den lave ende. 

På baggrund af et repræsentantskabsforslag stillet i 2018 omkring faglighed i fysioterapi er der nu 

nedsat en følgegruppe. Der er jeg placeret som hovedbestyrelsesmedlem. 

I sidste uge blev jeg desuden valgt ind i bestyrelsen i Rehabiliteringsforum Danmark. Jeg var 

indstillet til pladsen af hovedbestyrelsen. Vi sidder nu 3 fysioterapeuter i Rehabiliteringsforum 

Danmarks bestyrelse, og jeg glæder mig meget til arbejdet i forummet. Blandt andet er de i gang 

med at planlægge Verdenskongres For Rehabilitering 2021 samt lave en revidering af Hvidbog om 

rehabiliteringsbegrebet. 

Aktiviteten ud af huset har været begrænset her i efteråret. Meget er afholdt virtuelt, andet er 

blevet aflyst/udskudt, men jeg har dog nået et par enkelte besøg ude i regionen. 

Jeg og Sannie Jørgensen (forhandlingskonsulent) skulle 

have været ud på to kaffebesøg omkring arbejdsmiljørådets 

arbejde. Vi nåede kun ud på et enkelte besøg i FysHuset i 

Korsør. Der var en rigtig god dialog, og vi fik nogle gode 

idéer med tilbage til rådet. Besøget på Slagelse Sygehus er 

udskudt til januar. 

I oktober blev det til et enkelt politikerbesøg i Lejre 

Kommune, og i starten af december skal jeg besøge 

udvalgsformanden for sundhedsområdet i Stevns 

Kommune.          

Sidst men ikke mindst, så er det endelig godkendt, at der kan ansættes en udviklingsfysioterapeut 

for praksisområdet i Region Sjælland. Tænker du, at det kunne være interessant, så hold øje med 

jobbanken i Region Sjælland. Stillingen er til besættelse fra 1. januar og 3 år frem. 

 

Mvh  

Stine Bøgh Pedersen -regionsformand 



  

 

 

 


