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Påstander!
Ved utspørring etter fremlegg i Høyres gruppemøte
Bjørg Bjørsvik sine uttalelser/fremsatte

mandag 10.03.14 reagerer jeg med undring over

påstander ved sine spørsmål overfor meg!

Jeg får servert direkte usannheter hvor hun sverter en hel yrkesgruppe i kommunen!
Det at terapeutene på de to "etablerte instituttene" skal ha rottet seg sammen og stengt ute den nye
terapeuten, Ken Heiden, i kommunen er så langt fra virkeligheten som man kan komme!
Jeg vil gjerne presisere at Ken Heiden ble invitert til et møte i regi av NFF, der alle de privat
praktiserende terapeutene i kommunen møtte. Møte fant sted like etter at han åpnet sin klinikk i
Søgne. Dette var et møte for de med driftstilskudd og han skulle ifølge ASA 4313 ikke vært invitert,
men han ble invitert for at vi skulle få hilse på ham og at han skulle få mulighet til å gjøre seg kjent
med oss.
Hovedagenda for møte var å velge 2 representanter til samarbeidsutvalget mellom kommunen og de
privatpraktiserende fysioterapeutene,
Ken Heiden var med på å stemme om hvem som skulle stille i
utvalget.
Han har etterkant ved flere anledninger

blitt oppfordret

til å lever tall materiale over praksisomfang.

Dette for at undertegnede har et ønske om å kartlegge behovet for fysioterapi i Søgne Kommune,
for så å bruke dette materiale i påvirkningsarbeid overfor kommunen.
Han har ikke benyttet seg av denne muligheten, noe jeg finner underlig dersom man egentlig søker
samarbeid.

Det er fra politisk hold satt ut rykter om at de etablerte privat praktiserende
ekskluderende og "stygge" med en nyetablert terapeut i kommunen.

fysioterapeutene

er

Vi ber herved om at helsesjefen, Vegard Nilsen, tar initiativ til et snarlig møte med de impliserte for å
klare opp i dette.
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