
 

 

Nyhedsbrev nr. 3/2021 

 

Nyt fra regionsbestyrelsen  

Efter en velfortjent sommerferie blev alle kræfterne lagt i forberedelserne til det ekstraordinære 

repræsentantskabsmøde d. 27. og 28. august. Repræsentantskabet er den øverste myndighed i 

Danske Fysioterapeuter, og det er her de store beslutninger bliver taget. Efterfølgende er det 

hovedbestyrelsens opgave at effektuere beslutningerne. 

Regionsbestyrelsen i Region Sjælland var repræsenteret 

ved Kasper Hejlesen, Maria Adelgaard, Lisbeth Schrøder, 

Marjanne den Hollander og regionsformand Stine Bøgh 

Pedersen.   

D. 19. august blev der holdt formøde til 

repræsentantskabsmødet for medlemmerne i Region 

Sjælland. Der deltog 4 medlemmer ud over 

regionsbestyrelsen. Heldigvis var det 4 medlemmer med 

noget på hjertet, så der var en fin dialog i de to timer 

mødet varede.  

Vi er helt bevidste om, at det ikke er så mange fysioterapeuter, der interesserer sig for fagpolitik, 

men derfor har vi stadig en drøm om at se nogle flere af jer medlemmer, når møderne handler om 

foreningens fremtid, og hvad vej vi skal gå. Det er slet ikke så kedeligt, som det måske lyder       

Repræsentantskabet var en hård omgang med et meget tæt program, og 36 forslag der skulle 

gennemgås, diskuteres og stemmes om. Der var flere forslag omhandlende én eller flere 

næstformænd i foreningen. De blev desværre alle nedstemt. Til gengæld skal der ansættes 3 

netværkskonsulenter, som skal arbejde ude lokalt i regionerne i tæt samarbejde med 

regionsformændene. Planen er, at netværkskonsulenten skal være med til at få medlemmerne 

tættere på foreningen og foreningen tættere på medlemmerne. 

Regionsbestyrelsen havde stillet et forslag om, at hovedbestyrelsen skal arbejde for, at foreningen 

får en mere proaktiv og fortløbende medie- og brandingstrategi. Vi skal som forening ud at fylde 

mere i ekspertfeltet og i medierne. Det blev vedtaget med stor tilslutning. 

Der var også stillet en del forslag omhandlende praksissektoren. Her endte de forskellige 

forslagsstillere med at blive enige om at stille ét samlet forslag, som blev sat til afstemning i salen. 

Dette blev vedtaget. Forslaget omhandler en række principper for praksissektoren, som 

hovedbestyrelsen nu skal have ud at leve. 

D. 13. september blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Region Sjælland(virtuelt), hvor 

der skulle vælges en ny regionsbestyrelse. Der deltog ca. 45 medlemmer.  

Den nye regionsbestyrelse består af: Kasper Hejlesen, Rosa Fuglsang, Lisbeth Schrøder, Kim 

Schousboe, Martin Gjøl Sveistrup, Simone Neerup Andersen, Marjanne den Hollander (SU-

repræsentant), Line Reffelt Jørgensen (TR-repræsentant), Malene Parbst Jespersen (TR-

repræsentant), Tobias Imfeld (observatør for de studerende) og Stine Bøgh Pedersen 

(regionsformand). 

Dorte Pihl, Jacob Nordholt Hansen og Lasse Henriksen (TR-repræsentant) er suppleanter.  



  

 

Den nye regionsbestyrelse har konstituerende møde d. 4. oktober.  

Efter valget af den nye regionsbestyrelse havde vi inviteret hjerneforsker Troels W. Kjær til at holde 

sit oplæg ”Hvem har en hjernestarter liggende?”, hvor han både satte os en smule ind i teorien bag 

det at træne sin hukommelse samt førte os gennem forskellige hjernetræningsøvelser.    

 

Nyt fra regionsformanden 

Den første tid efter sommerferien var præget af forberedelserne til repræsentantskabsmødet. Alle 

forslagene skulle gennemlæses og bearbejdes af flere omgange. Der skulle udformes talepapir til 

de forslag, hvor jeg var forslags- eller medforslagsstiller. Det er som sagt foreningens vigtigste 

møde, og det koster kræfter at komme gennem det. 

På repræsentantskabsmødet startede formand Tina Lambrecth med at annoncere sin afgang før 

tid, så hvis du går med en formand i maven, så er der mulighed for at byde ind nu. Man kan melde 

sit kandidatur inden 1. januar 2022. 

Når alle forslagene på repræsentantskabsmødet er bearbejdet, og foreningens økonomi er fremlagt, 

er der valg til hovedbestyrelsen. Der var en del, der ikke valgte at genopstille, så det er en 

hovedbestyrelse med mange nye ansigter, der træder sammen for første gang d. 29. september. Vi 

ser ind i en spændende tid med både en ny formand og en ny hovedbestyrelse. 

En anden ting som fylder en del i min kalender lige nu er politikerkontakt. Der er både 

kommunalvalg og regionsrådsvalg d. 16. november. Jeg har udpeget mig forskellige politikere, som 

jeg skal nå at snakke med eller mødes med. Dagsordenen for samtalen kan være forskelligt alt 

efter, hvad der rører sig i lokalområdet. Det kan fx være ældre, vederlagsfri fysioterapi, ulighed i 

sundhed, for lidt fokus på rehabilitering osv. 

Kender du en politiker, som det kan være relevant at kontakte, så giv gerne et praj på sp@fysio.dk. 

Og så vil jeg opfordre alle til, at hvis I møder en politiker på jeres vej i bybilledet i den kommende tid 

eller deltager i et vælgermøde, så tag en snak med dem om, hvorfor det er, at du har valgt at blive 

fysioterapeut, og hvad det er, der giver mening for dig i hverdagen. 

Lige nu er der gang i budgetforhandlingerne mange steder, og 

der kan det også være nødvendigt, at jeg kommer på banen. Fx 

da Næstved Kommunes Børne- og Skoleudvalg mente, at man 

kunne spare den palliative børnefys- og ergoterapi væk samt 

sløjfe den motorisk undersøgelse. I forbindelse med sagen, var 

jeg i tæt dialog med TR for området ift. udformning af høringssvar 

samt udformning af læserbrev til Sjællandske.  

Hvis I oplever, at der er mulige besparelser på vej, som har 

konsekvenser for jeres arbejdspladser, eller de opgaver I 

varetager, så kontakt mig.   

Samtidig er der fortsat et stort fokus på opgavevaretagelse/opgaveglidning. Sundhedssektoren er 

max presset efter Corona og sygeplejerskernes strejke. Flere og flere steder ønsker arbejdsgiver at 

købe sig til flere fysioterapeuter på afdelingerne. Jeg og resten af foreningen er dog meget 

opmærksomme på, hvad det er, de ønsker at tilkøbe. Er det ekstra fysioterapi, eller er det hjælp til 

at få løst plejeopgaver?!   

 

mailto:sp@fysio.dk


  

 

Efter sommerferien har jeg besøgt to forskellige 

arbejdspladser. Jeg har besøgt et udendørs 

demenshold for herre i Faxe Kommune, som holder til 

ved den lokale spejdehytte. På mit besøg var der både 

plads til 5 km gåtur i skoven, træning i området 

omkring spejderhytten, kaffe ved bålet og 

røverhistorier. Sjællandske kiggede også forbi, og det 

kom der en fin lille artikel ud af. 

 

D. 24. september besøgte jeg Majken og Julie, som er to fys-studerende, som er ved at åbne 

SMART-LIV i Næstved d. 1. november. De bliver færdige som fysioterapeuter til januar, men de har 

allerede nu valgt at kaster sig ud i iværksætterlivet. SMART-LIV er en ”ældre-klub”, hvor der er 

mulighed for at deltage i holdtræning i større eller mindre grupper, komme ud med gåtursgrupperne, 

spille billiard, bordtennis, dart eller bob. Der er omklædningsmuligheder med infrarødsauna og et 

stort café-område med plads til socialt samvær og en kop kaffe.   

Jeg vil rigtig gerne ud at se nogle flere arbejdspladser. Både 

kommunalt, regionalt og i praksissektoren, så kontakt mig gerne 

på sp@fysio.dk. 

Heldigvis har sensommeren været nærmest normal ift. 

deltagelse i fysiske arrangementer. Der har været afholdt 

Verdenskongres for rehabilitering i Aarhus, hvor jeg blandt 

andet deltog i en paneldebat om rehabilitering i fremtiden. Der 

har været Aktørkonference på Roskilde Sygehus om de 

bygninger, der kommer til at stå tomme, når en del af 

aktiviteterne flytter til Køge. Der er igen fysiske møder i 

regionen, i bestyrelserne og i div. råd, udvalg og forums.  

 

Af egne arrangementer har vi også forskelligt i støbeskeen: 

D. 28. oktober inviterer vi til fyraftensarrangement om vestibulære dysfunktioner i FysHuset i Korsør. 

Oplægsholder er Michael Smærup.  

https://www.fysio.dk/kurser--uddannelse/kursuskalender/region-sjalland/vestibulaer-diagnosticering-

og-behandling 

 

D. 10. november holder SU årsmøde for praktiserende. Det afholdes i Køge. 

https://www.fysio.dk/kurser--uddannelse/kursuskalender/arsmode-for-de-praktiserende-i-region-

sjalland 

I starten af det nye år kommer Pernille Thomsen og fortæller om bindevæv. Følg med på 

hjemmesiden. 

Går du med en idé til et arrangement, så husk, at vi har en arrangementspulje i regionen, hvor man 

kan få økonomisk hjælp til sit arrangement.  

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

  

Med ønske om et dejligt efterår 

Stine Bøgh Pedersen -regionsformand 
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