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FORSIDEN: 100 års jubilæumsfest i  
Hvidovre i maj 2018. 310 medlemmer 
deltog. 
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Af Tine Nielsen           

5 MÅNEDER TOG det, før det lykkedes at lande en overens-
komstaftale på det offentlige område. Og kun fordi vi stod 
skulder ved skulder i hele fagbevægelsen, fik vi i foråret 2018 en 
god aftale i hus. Jeg vil gerne takke de mange fysioterapeuter og 
tillidsrepræsenter i Region Hovedstanden, som gjorde en stor 
indsats under hele forløbet, herunder at vise vores røde kon-
flikt-sweatshirts og skilte med foreningens logo frem på gader 
og stræder og ikke mindst foran Forligsinstitutionen. 

Ud over overenskomstforhandlingerne på det offentlige 
område har der i den forgangne periode været fokus på samar-
bejdet mellem de faglige organisationer. 

Fysioterapeuterne på hospitaler og i kommunerne er presset 
i dagligdagen, og der er behov for flere ressourcer til hele sund-
hedsområdet. Det har vi i regionsbestyrelsen konsekvent peget 
på over for politikerne og i medierne. Og det vil vi blive ved med 
at gøre. 

I forbindelse med kommunalvalget i efteråret 2017 valgte 
vi at sætte politisk fokus på en række områder, hvor fysiotera-
peuter kan skabe mere sundhed for pengene. Mange politikere 
har heldigvis taget godt imod vores henvendelser og forslag til, 
hvordan mere fysioterapi kan gavne borgere og patienter. Så 
vores opgave i bestyrelsen er at holde kontakterne ved lige. 

I 2018 blev foreningen 100 år. Det blev fejret på behørig vis 
ved et meget velbesøgt jubilæumsarrangement i Hvidovre i Kø-
benhavn. 310 medlemmer fra regionen deltog i løjerne, der både 
bød på bobler & buffet, musik & underholdning og en række 
spændende indlæg, blandt andet fra Chris MacDonald, der gav 
sit bud på, hvordan fysioterapeuter de næste 100 år forsat kan 
holde mennesker i bevægelse. Det var en storslået aften.

Og så vil jeg benytte pladsen her til at gøre reklame for de 
medlemsarrangementer, som vi afholder i regionen. Du kan i 
beretningen læse, hvad vi har haft på programmet i 2017 og 
2018, blandt andet dialogmødet i efteråret 2018. Desværre har 
vi været nødt til at aflyse et par af arrangementerne, fordi der 
var for få tilmeldte. Vi vil fortsat arrangere medlemsmøder om 
politiske og faglige emner. Hvis du har en god ide til et arran-

gement, så tøv ikke med at tage kontakt til mig eller andre i 
regionsbestyrelsen. 

Endelig vil jeg opfordre dig til at læse beretningen og del-
tage på generalforsamlingen 22. maj på Restaurant Bellahøj i 
Brønshøj i København. Her har du mulighed for at være med til 
at bestemme, hvilke emner vi skal sætte fokus på de næste par 
år, og hvem der skal sidde i regionsbestyrelsen. Og ikke mindst 
være sammen med en række gode kollegaer. Vi serverer lidt at 
spise og sætter fremtidens fysioterapeut til debat. 

Jeg håber vi ses. 

KÆRE MEDLEM  
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DE SENESTE ÅR er der kommet flere fysioterapeuter i kommu-
nerne i Region Hovedstaden. I september 2016 var der ansat 1.396 
fysioterapeuter i kommunerne, mens antallet af kommunale fysi-
oterapeuter var vokset til 1.490 i september 2018. 94 kommunale 
fysioterapeuter mere er det blevet til i perioden. 

Til gengæld er der kommer færre fysioterapeuter på hospitalerne 
i Region Hovedstaden. I september 2016 var der ansat 714 hospi-
talsfysioterapeuter, men antallet var faldet til 684 i september 
2018. Det er 30 færre end to år tidligere. 

Den samme tendens ser vi over hele landet. På landsplan er 
antallet af offentligt ansatte fysioterapeuter steget fra 7.069 fra 
september 2016 til 7.400 i september 2018 Mens der er kommet flere 
kommunalt ansatte fysioterapeuter, er antallet af fysioterapeuter 
i regionerne og staten faldet. 

Siden 2007, hvor kommunerne overtog ansvaret for gentoptræ-
ningen, er antallet af kommunalt ansatte fysioterapeuter hvert 
år vokset. Mange flere borgere bliver i dag genoptrænet eller får 
vedligeholdende træning på et kommunalt genoptræningscenter. 
Fra 2012 til 2017 er antallet af genoptræningsplaner, der omhandler 
almen genoptræning, der primært gives i kommunerne, på landsplan 
steget fra lidt over 123.00 til 166.000. 

I samme periode har kommunerne overtaget en række nye sund-
hedsopgaver, bl.a. i forhold til forebyggelse og håndtering af borgere 
med kroniske sygdomme. Kommunerne eksperimentere med nye 
måder at gøre tingene på. Eksempelvis træner borgerne i Gladsaxe-, 
Gentofte-, Lyngby-Taarbæk- og Rudersdal kommune i hjemmet med 
digital genoptræning, mens fysioterapeuten følger med på afstand. 

Samtidig med at der bliver færre fysioterapeuter på hospitalerne, 
har opgaverne flere steder ændret sig. Der er ansat fysioterapeuter 
i stedet for sygeplejersker, og i mange tilfælde er opgaverne blevet 
omdefineret fra sygeplejefaglige til fysioterapeutrelevante. 

Efter mange års indsats for at få fysioterapeuter tilknyttet ska-
destuerne, er det på vej til at lykkes. Der er afsat penge på budgettet 
til et projekt for fysioterapeuter, der arbejder på akut-området på 
Bispebjerg Hospital og på Herlev Hospital er de gået i gang. 

Der er vækst i den private sektor. I april 2015 var der på landsplan 

FLERE FYSIOTERAPEUTER I KOMMUNERNE OG FÆRRE PÅ HOSPITALERNE 
 

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSFORHOLD

“At have tid er en ting. At levere et tilfredsstillende stykke arbejde er noget 
andet. De fleste dage når vi det, som ledelsen forventer. Men hvis vi kigger 
på vores faglighed og den kvalitet, vi gerne ville levere, så er der stor for-
skel”, sagde Anders Jæger Nielsen, som er fysioterapeut på Herlev Hospital 
og tillidsrepræsentant, i november 2017 til fagbladet Fysioterapeuten. 

LEDIGHEDSPROCENT FOR FYSIOTERAPEUTER I DSA
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omkring 5.000 fysioterapeuter beskæftiget i den 
private sektor, mens antallet i 2018 var vokset 
til 5.655. Langt den største vækst er foregået i 
praksissektoren, hvor der er kommet 500 flere 
fysioterapeuter. Mange klinikker er lykkedes med 
at skabe vækst, samtidig med at flere klinikker 
indgår i klinikfællesskaber. 

Der er brug for flere job. Ifølge en fremskriv-
ning, som Danske Fysioterapeuter har fået fore-
taget, vil der i 2025 være næsten 5.000 flere 
fysioterapeuter end i dag. 

Selv om der er kommet flere fysioterapeuter 
på arbejdsmarkedet de seneste år, har ledigheds-
procenten ligget forholdsvis konstant på mellem 
2 og 4 procent fuldtidsledige blandt medlem-
merne af Sundhedsorganisationernes A-kasse. 
Ledigheden i Region Hovedstaden ligger dog 
lidt under landsgennemsnittet. I oktober 2018 
lå ledigheden blandt fysioterapeuter i Region 
Hovedstaden på 1,85 procent, hvor landsgen-
nemsnittet var på 2,52 procent. 

Kigger man alene på dimittenderne ligger 
arbejdsløshedsprocenten dog markant højere. 
Der findes ikke regionale opgørelser fra Sund-
hedsorganisationernes A-kasse. Men på lands-
plan lå ledighedsprocenten i oktober 2018 for de 
nyuddannede fysioterapeuter på 18,5. 

FYSIOTERAPEUTERS BESKÆFTIGELSE 
FYSIOTERAPEUTER ANSAT I KOMMUNER, REGION HOVEDSTADEN 
nov. 2016 nov. 2017 nov. 2018 ændringer i tal ændringer i procenter
1.396 1.438 1.490 94 6,7  %
 
FYSIOTERAPEUTER ANSAT I KOMMUNER, HELE LANDET
nov. 2016 nov. 2017 nov. 2018 ændringer i tal ændringer i procenter
4.303 4.513 4.804 501 11,6 %
 
FYSIOTERAPEUTER ANSAT I REGIONER, REGION HOVEDSTADEN
nov. 2016 nov. 2017 nov. 2018 ændringer i tal ændringer i procenter
714 680 648 - 30 - 4,2 %
 
FYSIOTERAPEUTER ANSAT I REGIONER, HELE LANDET
nov. 2016 nov. 2017 nov. 2018 ændringer i tal ændringer i procenter
2.164 2.081 2.059 - 105 - 4,9 %
 
FYSIOTERAPEUTER ANSAT I PRIVATE SEKTOR, HELE LANDET
Jan 2017 jan 2018 ændringer i tal ændringer i procenter
5.562 5.984 422 7,69 %
 
Det findes ikke regionale data for fysioterapeuters beskæftigelse 
i den private sektor og i staten.

Kilde: beskæftigelse i kommuner og regioner: kommunernes og Regioners Løndatakontor.
Kilde: Beskæftigelse i private sektor og staten, særkørsel fra Danmarks Statistik.  

REGIONALE LEDIGHEDSPROCENTER I 2018
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SAMMENHOLD GAV GOD AFTALE
DET GAV GODE RESULTATER, at 
offentligt ansatte stod skulder ved 
skulder under det fem måneders lange 
overenskomstforløb i 2018. I juni stemte 
99,2 procent af de stemmeberettigede 
medlemmer ja til en ny treårig aftale, 
der giver fysioterapeuter i kommune og 
regioner omkring 2.200 kroner mere i løn 
per måned. 

I begyndelsen af marts varslede fag-
bevægelsen strejke, da forhandlingerne 

var kørt fast. Det betød, at 219 fysiote-
rapeuter i en række kommuner i Region 
Hovedstaden og på regionens sygehuse 
skulle indstille sig på at strejke. Få dage 
efter valgte arbejdsgiverne at varsle en 
omfattende lockout, der ville lamme 
landet. 

Forligsmanden udsatte konflikten to 
gange, til der i slutningen af april endelig 
blev indgået aftale for mere end 800.000 
offentligt ansatte. Ikke mindst som følge 

af det pres, som pædagoger, sygeple-
jersker, portører, IT-folk, fysioterapeuter 
med flere lagde på arbejdsgiverne, og den 
folkelige opbakning, der var til fagbevæ-
gelsens krav. 

Der var flere demonstrationer i og  
omkring København, hvor fysioterapeuter 
var synlige med deres røde konflikt-sweat- 
shirts og skilte med Danske Fysioterapeu-
ters logo. 

Fysioterapeuter parate til at gå til demonstration foran Forligsinstitutionen på Sankt 
Annæ Plads i København for at markere kravet om, at der skal findes en løsning for alle.

Fysioterapeuter, sygeplejersker, bioanalytikere og en 
række andre faggrupper, stod skulder ved skulder 
under hele overenskomstforløbet. 
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PRES PÅ FYSIOTERAPEUTER PÅ HOSPITALERNE 
DET ER TREDJE ÅR i træk, hvor der er sket besparelser på hospi-
talerne. Værst var det, da budgettet for 2017 skulle på plads. Her 
skulle der spares 640 millioner kroner og næsten 900 stillinger 
blev nedlagt. 

Selv om økonomien for Region Hovedstaden i 2018 så bedre 
ud end året før, manglede der alligevel 115 millioner kroner i 
budgettet. Det betød, at der skulle findes besparelser i budget- 
aftalen og 80 medarbejdere blev afskediget.  Besparelserne 
ramte primært fysioterapeuter ved, at der blev nedlagt en række 
vakante stillinger. 

Da aftalen for 2019 skulle på plads, manglede der 198 mil-
lioner kroner for at få budgettet i balance. Det betyder, at der 
formentlig vil blive afskediget flere medarbejdere på hospitaler-
ne i Region Hovedstaden. 

Flere kroniske patienter med komplekse sygdomme, øgede 
udgifter til nye behandlingsmetoder og ny medicin og betaling 
af det obligatoriske omprioriteringsbidrag til staten har været 
med til at slå huller i økonomien. 

Og så har den såkaldte Sundhedsplatform, der skal lette 
arbejdsgangene for de ansatte, langt fra været smertefri af im-
plementere. Derfor har det været nødvendigt at afsætte ekstra 
40 millioner kroner med henblik på at få IT-systemet til at virke. 

Fysioterapeuter, sygeplejersker og læger har de seneste år 
mærket, hvordan sparerunder, omstruktureringer og fyringer går 
ud over patienterne og arbejdsmiljøet. Der er blevet mindre tid 
til patienterne og mange får ikke den nødvendige træning under 
indlæggelsen eller bliver udskrevet uden en genoptræningsplan. 

Positivt er det, at regeringen og Dansk Folkeparti i efteråret 
2017 valgt af suspendere sygehusenes effektiviseringskrav på 
to procent om året. Det var et skridt i den rigtige retning, men 
der blev desværre ikke afsat flere ressourcer til de ansatte på 
hospitalerne i Region Hovedstaden. 

Positivt er det også, at der i den seneste budgetaftale er 
afsat penge til at opruste på akutområdet og inden for det psy-
kiatriske felt i Region Hovedstaden, og at der er kommet ekstra 
midler til at patienterne hurtigere kan blive udredt og behandlet. 

Regionsformand Tine Nielsen og repræsentanter fra  
andre faglige organisationer deltog i februar 2019 i et 
møde på Christiansborg, som Socialdemokratiet havde 
inviteret til. Her var fremtidens sundhedsvæsen og  
regeringens udspil til en sundhedsreform på dagsordenen. 

ENDNU INGEN OVERENSKOMST MED ALERIS
FYSIOTERAPEUTERNE I KOMMUNERNE 
modtager flere svage patienter fra hospi-
talerne. Dermed bliver genoptræningsop-
gaven både større og mere kompliceret. 

I takt med at kommunerne har fået 
flere sundhedsopgaver, er der ansat flere 
fysioterapeuter. Men de seneste to år 
har der også været omstruktureringer og 
afskedigelser i en række kommuner.

Det generelle billede er dog, at kommu-
nerne i stort omfang efterspørger fysiotera-
peuter til at varetage stadig flere opgaver. 

Danmarkshistoriens største kommu-
nale udbudsrunde fandt sted i Gribskov 
Kommune i 2014, hvor Aleris vandt ud-
buddet. I den anledning udtalte direktør 
for Aleris, Geit Lægreid, at han var posi-

tivt indstillet overfor at tegne overens-
komst med Danske Fysioterapeuter. 

Men det viste sig at være et tomt 
løfte. Det første virksomheden gjorde var, 
at opsige den eksisterende overenskomst 
med cirka 25 fysioterapeuter, som tidlige-
re udførte opgaver for Gribskov Kommu-
ne. Men virksomheden må ikke stille de 
ansatte dårligere end tidligere, påpegede 
regionsformand Tine Nielsen i Frederiks-
borg Amts Avis i oktober 2017. 

Fysioterapeuterne er blevet ansat på 
individuelle kontrakter, som betyder, at 
de ansatte kan varsles ned i løn og at en 
kvindelig fysioterapeut mister 50.000 
kroner og en mandelig fysioterapeut 
20.000 kroner, når de går på barsel. 

Siden Aleris opsagde overenskomsten, 
har Danske Fysioterapeuter forsøgt at 
få forhandlet en ny overenskomst med 
samme dækning som tidligere. Men Aleris 
ønsker at indgå en industrioverenskomst, 
hvor det i stort omfang er op til den enkelte 
medarbejder at forhandle egen løn og vilkår. 

Virksomheden har vundet nogle 
kommunale opgaver på bekostning af 
medarbejdernes vilkår. “Aleris har budt ind 
på opgaverne i udbuddet med en lav pris, 
og så dumper de på løn og vilkår”, sagde 
Tine Nielsen til Frederiksborg Amts Avis. 

Tålmodigheden med Aleris er ved at 
være brugt op, så nu er det politiske led i 
Danske Fysioterapeuter blevet inddraget i 
en forhåbentlig slutfase. 
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KOMMUNALVALG 
TIDSPUNKTET VAR GODT.  Derfor besluttede 
Danske Fysioterapeuter nogle måneder før 
kommunalvalget i 2017 at sætte fokus på en 
række problemstillinger på sundhedsområdet. 
Det er nemlig lettere at få opmærksomheden 
fra landets borgmestre, regionformænd og 
regions- og kommunalpolitikere, når de står 
for at skulle vælges. 

Budskaberne var, at fysioterapeuter kan 
skabe mere sundhed og modvirke stigende 
udgifter i indsatsen over for børn, ældre og 
borgere, der har behov for genoptræning. 
Kommunerne blev opfordret til at satse på 
tidligt at forebygge og rehabilitere og gøre 
motorikforløb til en fast del af indskolingen, 
og regionerne til at gøre brug af fysioterapeu-
ter på akutafdelinger og skadestuer. 

Efterfølgende har foreningen tager kon-
taktet de nyvalgte politikere i regionsrådet i 
Region Hovedstaden og en række udvalgte 
kommuner; Fredensborg-, Gentofte-, Ishøj-, 
Hillerød og Halsnæs kommune for at sikre, 
at der bliver fulgt op på problemstillingerne. 
Kommunerne har blandt andet fået tilsendt 
beskrivelser og beregninger, der viser fordele-
ne ved at prioritere fysioterapi til børn, ældre 
og mere forebyggelse og genoptræning. 

Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter 
inviterede forud for kommunalvalget i 2017 Enheds- 
listens kandidater i København, Ninna Hedeager Olsen 
og Charlotte Lund, til et møde, hvor der bl.a. blev drøftet 
specialisering, rehabilitering og arbejdsmiljø. 

POLITISK INTERESSEVARETAGELSE 

DANSKE FYSIOTERAPEUTER 
I MEDIERNE 
DET ER VIGTIGT at være til stede i medierne. Både når der skal deles ros 
ud for særlige trænings-og rehabiliteringsindsatser over for borgere og 
patienter, og når der skal skabes opmærksomhed om konsekvenserne 
af besparelser i kommuner og sygehuse. Derfor er det højt prioriteret at 
gøre Danske Fysioterapeuter til en synlig aktør i medierne. 

Fra perioden 1. september 2016 til 1. august 2018 har Danske Fysiote-
rapeuter været i medierne 437 gange. Hvis den tilsvarende omtale skulle 
købes som annonce, ville det koste 10,1 millioner kroner. 

SEK TION 2  GRIBSKOV18
Frederiksborg Amts Avis  n   TIRSDAG 17. OKTOBER 2017

BIOGRAFER

TID OG STED

REDAKTIONEN
Østergade 36, 3200 Helsinge
Tlf. 48 79 69 00 Fax 48 79 86 50
gribskov@sn.dk
www.sn.dk/gribskov 

Områderedaktør
Karl Erik Frederiksen (keef) 
Tlf. direkte: 48 79 69 55
Journalister
Jeppe Jul Garnak (garnak) 
Tlf. direkte: 48 79 25 31
Hanne Guldberg Mikkelsen 
(mikk) 
Tlf. direkte: 48 79 68 55
SALG OG ABONNEMENT
Tlf. 48 24 41 00
hilleroed.salg@sn.dk
Dagligt kl. 8.30-16, lør. lukket

TIRSDAG
11.0-13.00: Gilleleje Bibliotek: 

Lav en drømmeæske (for 
børn), 15.00-17.3: Virtual 
Reality (for børn).

10.00-12.00: Gribskov Senior-
center: Hjertestarterkur-
sus, 13.00: Fællesspisning

ONSDAG
11.00-16.00: Esrum Kloster & 

Møllegård: Middelalderlig 
Efterårsferie

13.00-16.00: Ramløsehallen: 
Ramløse Krocket

14.00-16.00: Gilleleje Sogne-
gård: Café

15.00-15.50: Rudolph Tegners 
Museum: Omvisning

19.00-22.00: Kulturhavn Gille-
leje: Per Hillo fortæller

Gilleleje Bio
Tirsdag
11.00 Sikke et cirkus
13.00 My Little Pony
13.30 Den utrolige historie om 

den kæmpestore pære
15.30 Snemanden (seniorbio)
16.30 Gud taler ud (Biograf-

klub DK)
17.30 Lego Ninjago Filmen
19.00 Fuglene over Sundet
20.00 Snemanden

Onsdag
11.00 Syng
13.00 My Little Pony
13.30 Den utrolige historie om 

den kæmpestore pære
15.30 Sikke et cirkus
16.30 Gud taler ud (Biograf-

klub DK)
17.30 Lego Ninjago Filmen
19.00 Kærligheden flytter ind
20.00 Snemanden

Tisvilde Bio
Tirsdag
16.00: Den utrolige historie 

om den kæmpestore pære
20.00: Logan Lucky

Onsdag
16.00: Den utrolige historie 

om den kæmpestore pære
20.00: Logan Lucky

OPSAGT: Alle fysi-
oterapeuter fik 
opsagt deres over-
enskomst, kort efter 
Gribskov Kommune 
udliciterede opgaver 
til den private virk-
somhed Aleris.

GRIBSKOV: Det har kostet op 
mod 25 medarbejdere deres 
overenskomst, at Gribskov 
Kommune i 2014 valgte af 
udlicitere arbejdet med gen-
optræning af borgere i kom-
munen.

En større grupper fysiote-
rapeuter, som hidtil havde 
arbejdet for kommunen, fik i 
forbindelse med udliciterin-
gen ny arbejdsgiver, nemlig 
den private virksomhed Ale-
ris Omsorg.

Men allerede året efter 
overdragelsen af medar-
bejderne, opsagde Aleris 
overentskomsten, og siden 
da har medarbejderne stå-
et uden overenskomst. Det 
er en rigtig skidt situation, 

mener Tine Nielsen, som er 
regionsformand i fysiotera-
peuternes fagforening Dan-
ske Fysioterapeuter.

- Medarbejderne har ikke 
nogen sikkerhed for noget 
som helst. Uden overens-
komst er de usikre på deres 
arbejdsvilkår, og de kan 
varsles ned i løn, fordi de 
kun er kontraktansatte, si-
ger hun.

Mister 50.000 på barsel
Foreningen vurderer, at der 
er omkring 20-25 ansatte fy-
sioterapeuter, som arbejder 
for Aleris i Gribskov.

Uden ovenskomst er med-
arbejderne ikke sikret løn-
stigninger i takt med inflati-
onen, og de har blandt andet 
mistet rettigheder i forhold 
til barsel. Danske Fysiote-
rapeuters vurdering er ek-
sempelvis, at en mor samlet 
vil gå glip af 50.000 kroner i 
et barselsforløb, mens en far 
vil gå glip af 20.000 kroner.

Forhandlinger gået i stå
Siden Aleris opsagde over-

enskomsten har parterne 
været i forhandling om en 
ny aftale.

- Vi har forsøgt siden de 
vandt udbuddet, men det 
har været stort set umuligt 
at lande en aftale, siger Tine 
Nielsen.
Mens Danske Fysioterapeu-
ter mener, at medarbejderne 
bør være dækket af samme 
overenskomst som før, har 
Aleris foreslået at indgå en 
såkaldt industri-overens-
komst. Den sætter et mini-
mum for lønnen, men gør 
det ellers op til den enkelte 
medarbejder af forhandle 
sin egen løn og vilkår.

- Med en industri-overens-
komst er medarbejderne 
kun garanteret en mindste-
løn, og resten skal forhand-
les individuelt, men der sker 
som regel ingen forhand-
ling, forklarer Tine Nielsen.

Mens fysioterapeuterne 
står uden overenskomst, 
har Aleris blandt andet sy-
geplejesker ansat på over-
enskomst svarende til vilkå-
rene for sygeplejesker ansat 

i det offentlige. Det samme 
burde gælde for fysiotera-
peuterne, som i Gribskov 
Kommune varetager opga-
ver for netop det offentlige, 
mener Tine Nielsen.

- Det her går imod hele tan-
ken i Danmark om, at man 
går ind og laver overens-
komster, siger hun.

Dumping af løn
I følge Danske Fysiotera-

peuter er resultatet, at det 
nu er medarbejderne, som 
betaler prisen for, at kom-
munen har udliciteret opga-
verne med genoptræning.

- Aleris har budt ind på 
opgaverne i udbuddet med 
en lav pris, og så dumper de 
på løn og vilkår, siger Tine 
Nielsen.

Aleris Omsorg har ikke 
ønsket at stille op til et tele-
fonisk interview, men admi-
nistrerende direktør Miri-
am Toft skriver i en mail, at 
hun mener, at medarbejder-
ne er godt tilfredse med de-
res kontrakter, og at de har 
trygge arbejdsvilkår.

»De forhandlede kon-
traktvilkår er gode, og te-
rapeuterne er godt tilfredse 
med de nye kontrakter,« står 
der i mailen.

Aleris peger også på, at 
medarbejderne selv har haft 
indflydelse på de individuel-
le kontrakter, som de nu er 
ansat på.

garnak

Fysioterapeuter arbejder uden 
overenskomst efter udlicitering

»  Aleris har budt ind 
på opgaverne i udbud-
det med en lav pris, og 
så dumper de på løn og 
vilkår.

Tine Nielsen, 
Regionsformand for 

Danske Fysioterapeuter

REAKTION: Der er 
urimeligt, at fysi-
oterapeuter har 
mistet overens-
komst på grund af 
udlicitering, mener 
Socialdemokratiet. 
Venstres formand 
for Social- og Sund-
hedsudvalget ser 
intet problem.

GRIBSKOV: - Det bliver med-

arbejderne, der betaler pri-
sen, og som nu står i en ulyk-
kelig situation, siger byråds-
medlem Bo Jul Nielsen (S).

Han mener ikke, at den 
private virksomhed Aleris 
skulle have opsagt overens-
komsten for en gruppe af op 
mod 25 fysioterapeuter, som 
virksomheden har overta-
get fra kommunen.

- Jeg er meget utilfreds 
med, at man har opsagt 
overenskomsterne, siger 
han.

Medarbejderne blev over-
draget fra kommunen til 

den private virksomhed 
Aleris Omsorg, efter Gribs-
kov Kommune havde sendt 
opgaverne med genoptræ-
ning i udbud og Aleris havde 
vundet udbuddet. En udlici-
tering, som også Socialde-
mokratiet lagde stemmer til.
Som del af udbudsaftalen 
skulle medarbejderne følge 
med over i den nye virksom-
hed.

- Når man virksomheds-
overdrager, så er det nor-
malt på de vilkår, som er på 
området, mener Bo Jul Niel-
sen.

Han vil nu have sagen ta-
get op i Social- og Sundheds-
udvalget.

Formand: Bestemmer selv
Formanden for Social- og 
Sundhedsudvalget Birgit 
Roswall (V), mener imidler-
tid ikke, at der er nogen pro-
blemer.

- Jeg blander mig ikke i om 
de er på en overenskomst, si-
ger hun.

Birgit Roswall mener ikke, 
at kommunen bør stille krav 
om overenskomst for med-
arbejderne, når de overgår 

til private virksomheder.
- Det er ikke et krav, jeg har 

lyst til at stille, siger hun.
Hun understreger dog, at 

det er vigtigt, at medarbej-
derne har rimelige vilkår.

. Det er vigtigt for mig, at 
medarbejderne har nogle 
arbejdsvilkår, som er i or-
den, siger Birgit Roswall.

Og hun så gerne, at parter-
ne nåede frem til en aftale.

- Jeg tænker, at de burde 
forhandle det, siger hun.

garnak

Politiker: Medarbejderne betaler prisen

Koncert med Kristian Lilholt Trio

Kristian Lilholt, Ida Friis Virenfeldt og Lasse Jørgensen giver koncert i biografsalen i Kulturhavn Gilleleje den 28. oktober.  PR-foto

GILLELEJE: Trioen Kristian 
Lilholt, Ida Friis Virenfeldt 
og Lasse Jørgensen giver 
koncert i biografsal 1 i Kul-
turhavn Gilleleje den 28. ok-
tober klokken 20.00

Gennem årene har trioen 
giver flere end 650 koncert i 
ind- og udland.

Lilholt, Virenfeldt og Jør-
gensen spiller sig rundt i 
hele Kristian Lilholts man-
gefarvede musikalske palet.

Lasse Jørgensen kan spille 
på det meste, og Ida Friis Vi-
renfeldt bidrager med vokal.

Billetter koster 150 kroner.

SAMARBEJDE MELLEM DE  
FAGLIGE ORGANISATIONER
SAMMENHOLDET OG DE GODE resultater af de fem måneder lange over-
enskomstforhandlinger på det offentlige område i 2018 har fået fagbevæ-
gelsen til at rykke tættere sammen. Det betyder blandt andet, at der er etab-
leret to interessefællesskaber i Region Hovedstaden. Psykiatrifællesskabet, 
hvor de faglige organisationer har mulighed kan gå i dialog med ledelserne og 
patientforeningen for at sikre en bedre psykiatri, og Faglige Organisationer-
nes Samarbejdsforum, FOS, der skal give bedre muligheder for at få politisk 
indflydelse i regionen. 

I april 2018 blev de to hovedorganisationer FTF og LO lagt sammen til den 
ny hovedorganisation; Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH. I novem-
ber 2018 besluttede Danske Fysioterapeuters repræsentantskab at melde 
foreningen ud af FH og ind i hovedorganisationen Akademikerne, AC. Danske 
Fysioterapeuter er fortsat medlem af FH frem til 31. december 2019. Skiftet 
af hovedorganisation har givet nogle udfordringer på MED-området. 
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KOMMUNALVALG 

DIREKTE ADGANG TIL FYSIOTERAPI 
HVER FJERDE PATIENT henvender sig til 
sin praktiserende læge, fordi han eller hun 
har problemer med muskler og led. Det er 
baggrunden for, at regeringen i sit udspil 
til en sundhedsreform vil give borgerne 
direkte adgang til fysioterapi. Det betyder, 
at danskerne fremover slipper for at tage 
en tur omkring den praktiserende læge for 
at få en henvisning og kunne få tilskud til 
fysioterapi. Det vil spare samfundet penge 
og aflaste de praktiserende læger. 

Inspirationen til ordningen er i stort 
omfang kommet fra Region Hovedsta-
den, der allerede i 2017 besluttede at 
sætte et pilotprojekt i gang med direkte 
adgang til fysioterapi. Her skal borgerne 
i to kommune have mulighed for at gå til 
fysioterapi med tilskud uden en læge-
henvisning. Ansøgningen om at sætte 
forsøget ligger i Sundhedsministeriet. 

“Gå direkte til fysioterapeut og vind tid 
mod smerterne, er et rigtigt godt forslag. 

Vi fik allerede ideen i Socialdemokratiet i 
Region Hovedstaden sammen med fysio-
terapeuterne og fik det ind i budgetafta-
len for 2018”, skrev Regionsrådsformand 
Sophie Hæstorp Andersen 15. februar 
2019 på Facebook.

En måned senere var direkte adgang 
til fysioterapi skrevet ind i forslaget fra 
regeringen og Dansk Folkeparti. 

Hvis blot halvdelen af patienterne med 
smerter i ryg, nakke, hoved og led går direk-
te til fysioterapi, vil det kunne frigøre over 
400 praktiserende læger og dermed være 
med til at afhjælpe lægemanglen. Der er di-
rekte adgang til fysioterapi i Norge, Holland 
og England, og her er resultaterne gode.

En række politiske partier har efterføl-
gende tilkendegivet, at de er positive over 
for ideen. Derfor er der stor sandsynlighed 
for at direkte adgang til fysioterapi vil blive 
sat i værk uanset hvem, der danner rege-
ringen efter det kommende folketingsvalg. 

RUNDTUR PÅ 
HOSPITALERNE  
REGIONSFORMAND TINE  
NIELSEN og formand Tina  
Lambrecht var på besøg på 
Bispebjerg-, Frederiksberg- og 
Nordsjællands Hospital for at 
høre om de udfordringer og  
muligheder, fysioterapeuter på 
hospitalerne står med. 15 hospi-
taler over hele landet fik i 2017 og 
2018 besøg af Danske Fysiote-
rapeuter. Besøgsrunden resul-
terede i et politisk udspil med 
10 konkrete forslag til, hvordan 
patienterne i højere grad kan få 
gavn af fysioterapeuters kompe-
tencer. Eksempelvis ved tilknytte 
fysioterapeuter i akutmodtagel-
serne på hospitalerne og have 
større fokus på at mobilisere 
patienter under indlæggelsen. 

DER VAR ELASTIKTRÆNING 
på programmet på Folkemødet 
i Allinge på Bornholm i juni 2017. 
Her var regionsbestyrelsesmed-
lemmer fra Region Hovedstaden 
med til at dele 3500 trænings- 
elastikker og træningsprogram-
mer ud til de mange interessere-
de borgere og deltog i en række 
politiske debatter om blandt 
andet børn og motorik, psykiatrisk 
fysioterapi og fysioterapeuter i 
lægepraksis. Danske Fysiotera-
peuter var på Folkemødet i Allinge 
såvel i 2017 som 2018. 

PÅ FOLKEMØDET  
I ALLINGE 

Fysioterapeut Frank Kure og søn deler eleastikker og træningsprogrammer ud på Folkemødet. 
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DANSKE FYSIOTERAPEUTERS BERETNING 2017-2018 REGION HOVEDSTADEN

SUNDHEDSREFORM 
I MARTS 2019 fremlagde regeringen sit længe ventede udspil til 
en sundhedsreform. Intentionen er, at mennesker med kroniske 
sygdomme i højere grad skal følges og behandles i kommuner-
ne. Målet er, at der i 2025 skal være 500.000 færre ambulante 
kontakter og 40.000 færre indlæggelser på sygehusene. 

Regeringen har udpeget fem patientgrupper, som primært 
skal have deres gang i det nære sundhedsvæsen; patienter med 
KOL, type 2-diabetes, hjertekarsygdomme, muskel-og led-syg-
domme samt angst og depression. Og så ønsker regeringen at 
flytte ansvaret for specialinstitutionerne til kommunerne og 
nedlægge de folkevalgte regionsråd.  

Danske Fysioterapeuter har peget på, at hovedproblemet i 
sundhedsvæsenet ikke er struktur, men manglende ressourcer, 
og at det er vigtigt at  undgå en af-specialisering af specialinsti-
tutionerne og bibeholde de folkevalgte politikere. 

Men der er samtidig ros til store dele af udspillet, bl.a. for 

at sætte national fokus på muskel- og led-sygdomme. Det er 
et område, som foreningen i mange år har presset på for at få 
opmærksomhed på. 

Og så har Danske Fysioterapeuter peget på, at der bør sættes 
ind med superviseret fysisk træning i forhold til de fem udvalgte 
grupper patienter med kroniske lidelser, og at det er nødvendigt 
at inddrage alle sundhedsfaglige kompetencer, altså ikke kun 
læger og sygeplejersker, hvis målene med reformen skal nås. 

På Christiansborg er der bred politisk enighed om, at der er be-
hov for at styrke det nære sundhedsvæsen. Så uanset hvem, der 
danner regering efter det kommende folketingsvalg, vil hovedin-
tentionerne i regeringens udspil formentlig blive ført ud i livet. 

Dermed også sagt, at det vil få indflydelse på udviklingen på 
det fysioterapeutiske arbejdsmarked og for fysioterapeuter  
på hospitaler, i kommuner og praksissektoren i Region Hoved-
staden. 

EN VIGTIG  
POLITISK ROLLE 
DANSKE FYSIOTERAPEUTERS FEM 
regioner spiller en vigtig politisk rolle, når 
foreningens politik skal ud over rampen. I 
Region Hovedstaden er det regionsformand 
Tine Nielsen og regionsbestyrelsesmedlem-
merne, der har kontakten til borgmestre, 
udvalgsformænd, regionsrådsformanden, 
andre faglige organisationer m.fl. og blan-
der sig i den lokale debat i aviser og andre 
medier. Alt sammen med det formål at 
fremme fysioterapeuters og fysioterapifa-
gets interesser. 

Eksempelvis hvis der bliver sparet på hos- 
pitalernes eller kommunernes budgetter, 
eller der er behov for at rose særlige sund-
hedsfaglige initiativer. Og så er regionsfor-
manden og regionsbestyrelsesmedlemmer-
ne løbende i kontakt med kommunal- og 
regionsrådspolitikerne. Det bliver til mange 
samtaler og møder i løbet af et år. 

Det er en erkendelse i hele det politiske spektre, at det er et problem med uligelønnen. Men der er 
store forskelle på, hvor meget politikerne vil blande sig for at skabe mindre ulighed. Regionsformand 
Tine Nielsen til møde 8. marts 2018 om ligeløn på Christiansborg.  
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UDDANNELSE 

ANTAL OPTAGNE PÅ FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN 
UDDANNELSESSTED  2014 2015 2016 2017 2018
   
Professionshøjskolen Metropol 219 219 219 219 219
Professionshøjskolen UCC 80 80 80 80 80
Professionshøjskolen Sjælland University College 162 172 179 180 180
Professionshøjskolen UC Syddanmark 149 148 146 146 144
Professionshøjskolen Lillebælt University College 140 140 140 140 142
Professionshøjskolen VIA University College 226 226 226 226 226
Professionshøjskolen University College Nordjylland 150 150 150 150 150
 
I alt 1126 1135 1140 1141 1141

Kilde: UFM

STOP FOR TILSKUD TIL PALLIATIV FYSIOTERAPI 
ET RINGERE TILBUD til døende patien-
ter. Sådan beskrev regionsformand Tine 
Nielsen i Politiken og Frederiksborg Amts 
Avis beslutningen om at stoppe for tilskud 
til palliativ fysioterapi hos fysioterapeuter 
uden ydernummer. 

Fra 1. juni 2017 har patienterne ikke læn-
gere kunne få tilskud til at vælge lindrende 
behandling hos en af de fysioterapeuter, 
som er specialist på området og typisk 
arbejder uden for Sygesikringen. Det har 

kommunekontaktrådet i Region Hovedsta-
den besluttet for at spare penge. 

Problemet er, at patienterne selv må 
betale af egen lomme, hvis de vil have den 
rette behandling, og at beslutningen for-
mentligt ikke er i overensstemmelse med 
Serviceloven. Derfor skrev regionsformand 
Tine Nielsen til formændene for social- og 
sundhedsudvalgene i hovedstadskommu-
nerne og til Sundhedsministeriet for at få 
afklaret, om det er i strid med loven, lige-

som Danske Fysioterapeuter har rejst sagen 
på Christiansborg. Svaret fra Sundheds-
ministeriet er meget uklart og afhjælper 
desværre ikke problemstillingen. 

I andre regionerne kan patienterne 
fortsat få tilskud til at blive behandlet hos 
en specialist, der ikke har ydernummer. 
Eksempelvis har Region Syddanmark ind-
gået en fin aftale med fysioterapeuter i de 
palliative teams. 

KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE
KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE 
er navnet på den ny professionshøjskole. De 
to professionshøjskoler i Region Hovedsta-
den, Metropol og UCC Hillerød, blev 1. marts 

2018 fusioneret. Der var forud for fusionen 
stor spænding om, hvordan organiseringen 
ville blive, og om de to uddannelsessteder 
fremover skulle have hver deres uddan-

nelsesleder og hver sin studieordning. 
Resultatet blev, at man har bevaret begge 
uddannelsessteder, med hver sin studiele-
der, men med en fælles studieordning. 
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Så sluttede frit lejde for afl evering af farlige våben til politiet.

Kystbanen

Af Charles Johnston, 
Nivåvænge 42, 
Nivå

Stockholm - måneds-
kort til hel Stockholms 

län - 830 SEK (altså ca. 630 
DKK).

Hovedstadsområdet - 
8-zoners månedskort - 1260 
DKK.

Det kan være svært at se, 
hvad man får for den dobbel-
te pris. Bedre service er det i 
hvert fald ikke.

Ikke bedre service ...

Hospital i Hillerød

Af Susanne Due Kristensen, 
regionrådsmedlem i Region 
Hovedstaden, og Kirsten 
Jensen, Hillerøds viceborg-
mester, Socialdemokratiet

For os er det indlysende, at 
der skal være et produkti-
onskøkken på plads, når det 
nye hospital åbner. Både for 
patienternes og medarbej-
dernes skyld.

Det koster også penge at 
nøjes med mindre. Mindre 
eff ektivitet suppleres med 
omkostninger til at køre 
mad fra Herlev Hospital til 
Hillerød, fordi der skal an-
skaff es kølebiler, som skal 
køre frem og tilbage mindst 
to gange om dagen. 365 dage 
om året.

Der skal fortsat være 
medarbejdere i Hillerød til 
at tage imod og anrette ma-
den. Dem der ikke ansættes 
i Hillerød, skal ansættes i 
Herlev for at kompensere for 
det manglende produktions-
køkken i Hillerød. Region 
Hovedstaden anslår i den 
forbindelse, at der skal an-
sættes 19-21 årsværk yderli-

gere til produktion, rengø-
ring og transport i Herlev, 
ligesom køkkenet i Herlev 
skal udbygges for et million-
beløb.

Det er ikke visionært og 
virker ulogisk, at vi på den 
måde skal gå over åen efter 
vand indenfor den samme 
region. Men hvorfor er det 
sådan?

Det er fordi staten mener, 
at der kun må bruges kvali-
tetsfondspenge til hospita-
lerne. De penge blev sat af 
for så længe siden, at priser-
ne er løbet fra det regnestyk-
ke, der lå bag. Derfor rækker 
pengene dårligt nok til ho-
spitalet med ambulatorier 
og sengeafsnit, så også her 
har der måtte skæres.

Men Region Hovedstaden 
vil gerne supplere kvalitets-
fondspengene med penge fra 
eget budget for at bygge et 
produktionskøkken i Hille-
rød i stedet for at dele opga-
ven op på 2 matrikler i Her-
lev og Hillerød. Men staten, 
som skal godkende det, siger 
nej.

Så kom nu - et fuldt udbyg-
get produktionskøkken i 
Hillerød er eneste langsigte-
de løsning.

Der skal være køkken 

Palliativt

Af Tine Nielsen, 
regionsformand 
for Danske Fysioterapeuter

I sidste uge modtog fysio-
terapeuter med speciale i 
lindrende behandling af 
patienter med livstruende 
sygdomme - såkaldt pallia-
tiv fysioterapi - besked om, 
at borgere her i regionen fra 
1. juli ikke kan få tilskud til 
behandling hos dem, hvis de 
ikke har ydernummer.

I praksis vil kommuner-
nes beslutning betyde, at 
disse patient får langt svæ-
rere ved at få hjælp til f.eks 
lindring af deres smerter fra 
de fysioterapeuter, der har 
specialiseret sig i netop den-

ne behandlingsform. For 
mange af specialisterne er 
ikke indenfor ydernummer-
systemet.

Palliativ fysioterapi er 
hjælp til døende patienter, 
så de bedst muligt kan få af-
hjulpet deres gener. I mange 
tilfælde er der tale om kræft-
patienter i det terminale 
stadie, der skal hjælpes til at 
have det så godt som muligt i 
deres i sidste tid.

Som regionsformand er jeg 
naturligvis bekymret for de 
fysioterapeuter, der har spe-
cialiseret sig netop palliativ 
fysioterapi. Men jeg er end-
nu mere bekymret for, at en 
gruppe patienter, der i den 
grad har behov for hjælp til 
lindring i deres sidste tid, 
fremover vil få langt svære-
re ved at få den. 

Det gør mildt sagt ikke be-
slutningen mere fornuftig, 
at den er indført med et uri-
meligt kort varsel, der gør 
det umuligt for såvel patien-
ter eller som fysioterapeuter 
at forberede sig på den.

Det er særligt bekymren-
de, fordi beslutningen efter 
vores opfattelse kan være i 
strid med Serviceloven, der 
netop giver adgang til at få 
betalt behandling. Vi søger 
derfor juridisk afklaring 
hos Børne og Socialministe-
riet.

Det vil klæde de ansvarli-
ge politikerne i det mindste 
at udskyde deres beslutning 
til der er juridisk afklaring. 
Men helst ser vi naturligvis, 
at de tænker sig om og træf-
fer en beslutning, der tager 
hensyn til patienterne.

Ringere tilbud til 
døende patienter

Rungsted Station 28. juni.  Foto: Charles Johnston

Vi menneskers daglige liv leves i de nære omgivelser. Altså 
det sted og de steder, hvor vi bor, færdes, uddannes eller ar-
bejder.

De nære omgivelser er derfor afgørende for vor trivsel og 
muligheder i hverdagen. Dette har bl.a. denne avis dagligt 
fokus på.

Men det nære samfund er ikke en isoleret ø, men en del af 
en landsdel, af et land, af en verdensdel og af verden. Ten-
densen er klar: Vi skal i stadig højere grad - også i vor hver-
dag - tage bestik af, hvad andre gør og beslutter. Dette giver 
os muligheder, vi ellers ikke ville have fået - og dette påfører 
os risici.

Avisen tager i sommer læserne med ud i verden via indlæg 
af 15 danske ambassadører, der fortæller om landet, hvori 

de virker, og om Danmarks relationer, naturligvis krydret 
med oplevelser og personlige betragtninger. Disse indlæg er 
værd at læse.

Der mangler ikke udfordringer. Lad os nævne antallet 
af fl ygtninge. Mange fl ygtninge sætter livet på spil, når de 
søger at komme til Europa. Både landene, hvorfra fl ygtnin-
gene kommer, og landene, hvortil fl ygtningene rejser, har 
svært ved at håndtere situationen. 

Lad os nævne det europæiske samarbejde som et andet ek-
sempel på, hvordan Danmark og danskerne påvirkes. Stor-
britanniens beslutning om at forlade EU har fået de første 
konsekvenser for Storbritannien. Væksten falder, og det bri-
tiske punds kurs falder. For Danmark og resten af Europa 
bliver der også mærkbare følger. 

Men brexit vil ikke få det europæiske samarbejde til at kol-
lapse - måske tværtimod. Det franske folk har valgt en ny 
præsident, Emmanuel Macron, og han er klar tilhænger af 
EU-samarbejdet. Den tyske forbundskansler, Angela Mer-

kel, vil også et europæisk samarbejde. Hun ventes at blive 
genvalgt til efteråret.

Danskernes hverdag påvirkes ligeledes i stigende grad af, 
hvordan ikke blot supermagten USA agerer, men også af 
Vladimir Putins Rusland, befolkningsrige Kina og mange 
andre.

Hertil kommer, at betydelige dele af samfundet og enkelt-
virksomheder, senest bl.a. Mærsk, kan lammes af hackere 
med betydelige tab til følge - og af terrorister.

Danskerne har stadig fl ere muligheder, selv om alting al-
drig er og bliver perfekt. 

Tusindvis af danskere benytter nu sommerferien til både 
afslapning og til nye oplevelser i ind- og udland. Vi rejser 
mere end nogensinde. Danskerne ønsker at se muligheder-
ne. 

Mulighederne er skabt via samarbejde og samhandel i et 
Europa og i en verden, hvor vi er stadig mere afgængige af 
hinanden.  TDL.

Stadig mere afhængige af hinanden

EN VIGTIG  
POLITISK ROLLE 
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MEDLEMSAKTIVITETER 

MEDLEMSMØDER OG ARRANGEMENTER 2017 OG 2018
2017

Generalforsamling i Region Hovedstaden, 16. maj 
Seniorudflugt til Holmen, 1 juni
Fysioterapeuter i Folkeskolen, 8. juni 
Fysioterapeut Charlotte Runge fortalte om fysioterapeuter i 
folkeskolen. 
Medlemsmøde på Bornholm, 13. juni 

Som altid var der stor tilslutning til medlemsmødet på Bornholm. En stor 
del af medlemmerne var mødt op for at få en dialog med regionsformand 
Tine Nielsen om uddannelse, vederlagsfri fysioterapi, palliativ behandling, 
arbejdsmarkedets-forhold og foreningens 100 års jubilæum. 

Medlemsmøde om overenskomstforhandlinger på offentlige 
område, 4. september
Optakt til overenskomstforhandlingerne, hvor krav blev drøftet 
og prioriteret. 
Netværksmøde om rehabilitering for ældre, 21. september
Seniorudflugt til afstøbningssamlingen i Vestindisk pakhus, 
26. oktober
Medlemsmøde om forberedelse til ekstraordinært  
repræsentantskabsmøde, 27. oktober
Drøftelse af Danske Fysioterapeuters arbejdsmarkedsmodel 
samt fusion af LO og FTF. 
Velfærdens dag, 7. november
Fælles afgang fra regionskontor til demonstration i anledning af 
Velfærdens dag. 

2018 
Medlemsmøde om Danske Fysioterapeuters arbejdsmarkeds-
model, 31. januar
Drøftelse af arbejdsmarkedsmodel med minimumskontrakter og 
sektioner for arbejdsgivere samt ansatte, lejere og selvstændige 
uden arbejdsgiveransvar. 

Medlemsmøde om rehabilitering, 14. marts
Drøftelse af fysioterapeuter, der arbejder med rehabilitering 
efter servicelovens §83 a. 
Seniorudflugt til Mosede Fort, 25. maj 

Mosede Fort var en del af Københavns befæstning under 1. Verdenskrig. De 
20 deltagere på seniorudflugten i maj 2018 fik en glimrende rundvisning af 
en guide i soldateruniform fra krigen. 

Medlemsmøde på Bornholm, 19. juni 
Medlemsmøde om forberedelse til repræsentantskabsmøde, 
30. august
Drøftelse af forslag til repræsentantskabsmødet, bl.a. om for-
eningens struktur og øget medlemsinvolvering. 
Dialogmøde: Forbandet sunddom, 3. oktober
Filosof Morten Ebbe Juhl Nielsen holder oplæg om sundhed og 
sygdom med efterfølgende debat. 

Vi er med til at sygeliggøre mennesker, fordi vi som samfund er så optaget 
af sundhed, sagde filosof Morten Ebbe Juhl Nielsen til de mange fysiotera-
peuter, der var mødt op til dialogmøde i oktober 2018. Så var bolden givet 
op til en livlig diskussion, blandt andet om hvilken rolle Danske Fysiotera-
peuter bør spille i forhold til forståelsen af sundhed. 

Seniorudflugt til Davids Samling, 10. oktober
Medlemsmøde om forslag til repræsentantskabsmøde,  
22. oktober 
Drøftelse af forslag fra Region Hovedstaden til repræsentant-
skabsmødet samt om valg af hovedorganisation. 
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SOLEN SKINNEDE fra en skyfri himmel, og 
der var bobler i glassene, da 310 medlemmer 
fra Region Hovedstaden mødte frem til 
jubilæumsfest på Meet konferencecenter i 
Hvidovre i København. Anledningen var Dan-
ske Fysioterapeuters 100 års jubilæum.

Kurt Jacobsen, der er historiker og profes-
sor på CBS, tog tilhørerne med på en rejse 
tilbage i fysioterapiens historie og fortalte, 
hvordan massage og sygegymnastik har 

udviklet sig fra at være et fag for enlige 
frøkener til nutidens moderne fysioterapi.

Boom Music opførte et stykke musik 
skrevet specielt til fysioterapeuter og satte 
på effektiv vis salen i bevægelse, inden det 
blev budt på buffet.

Forsker og human biolog Chris MacDo-
nald, der er kendt for at kunne motivere 
mennesker til en sundere livsstil, rundede 
arrangementet af ved at give sit bud på, 

hvordan fysioterapeuter de næste 100 år 
fortsat kan holde mennesker i bevægelse.

At dømme efter den højlydt snak ved 
buffeten og de mange grin under oplægge-
ne, var der tale om et vellykket jubilæumsar-
rangementer.

Der var tilsvarende jubilæumsarrange-
menter i de fire øvrige regioner. Mere end 
1200 medlemmer deltog i maj 2018 i arran-
gementerne. 

DANSKE FYSIOTERAPEUTERS 100 ÅRS JUBILÆUM 

SOM UDLØBER AF MEDLEMSMØDER og medlemsdebatten, 
stillede repræsentanter fra Region Hovedstaden fem forslag til 
Danske Fysioterapeuters repræsentantskabsmøde i november 2018. 
Forslagen skulle styrke foreningens politiske indsatser, give øget 
medlemsinvolvering og medlemsdemokrati, bedre service til tillids-
repræsentanterne og samarbejdsudvalgsmedlemmer samt sikre 
anerkendelse af medlemmerne. 

Der blev taget godt imod forslagene. Flere af forslagene indgår 
i et større eftersyn af foreningens politiske struktur, som der skal 
tages stilling til på repræsentantskabsmødet i 2020. Det blev 
endvidere besluttet at udvide repræsentantskabet med fem menige 
medlemmer, hvilket blev foreslået af Region Hovedstaden på repræ-
sentantskabsmødet i 2016. 

FEM FORSLAG TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDET 
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REGIONSBESTYRELSEN 

REGION SJÆLLAND 

DER BLIVER RINGET RUNDT til de nyuddannede fysiotera-
peuter i Region Hovedstaden. I august 2018 sad bestyrelsen 
klar ved telefonerne for at ringe til dimittenderne for at høre, 
hvordan det går med at finde sig til rette som fysioterapeut, og 
om de har brug for hjælp og støtte fra Danske Fysioterapeuter. 
De nye kollegaer er glade for opkaldet, er tilbagemeldingerne. 
I marts 2019 var der endnu en ringerunde til de nyuddannede 
fysioterapeuter i Region Hovedstaden. 

REGIONSBESTYRELSEN 
I RØRET

ANTALLET AF OPGAVER er vokset de seneste år, og så er det 
et ønske at sætte mere fokus på fysioterapi og den politiske in-
teressevaretagelse. Det er baggrunden for, at Region Hovedsta-
den i Danske Fysioterapeuter har valgt at få en næstformand, 
Line Schillerup. Hun har de seneste to år brugt en til to dage om 
ugen på at varetage opgaver for Danske Fysioterapeuter. Sam-
tidig har formand Tine Nielsen haft en kollega og sparringspart-
ner. Line Schiellerup har dog fået andet arbejde og har valgt at 
stoppe. Derfor skal bestyrelsen i 2019 tage stilling til, hvem der 
skal beklæde næstformandsposten. 

DANSKE FYSIOTERAPEUTER VOKSER. Fra 1. januar 2016 til 
1. januar 2019 er antallet af medlemmer i foreningen vokset 
fra 13.835 til 15.280. I Region Hovedstaden er medlemstallet i 
samme periode steget fra 3.661 til 4.755. Altså er vi de seneste 
tre år blevet 1.094 flere medlemmer i regionen. 

NÆSTFORMAND

FLERE MEDLEMMER  
I REGION HOVEDSTADEN   

REGION HOVEDSTADEN 

Tine Nielsen, 
Formand

Line  
Schiellerup, 
Næst- 
formand 
– genopstiller

Katja Milling 
Knudsen  
– genopstiller

Jes Mogensen 
– genopstiller

Børge Bo 
Hansen 
– genopstiller

Per Tornøe 
– genopstiller

Rasmus 
Sylvest 
Mortensen 
– genopstiller

Tilde  
Ransborg 
– genopstiller

Jeanette 
Præstegaard 
– genopstiller

Eik Bjerre 
– genopstiller 
ikke

Stine Holm 
Petersen 
– genopstiller

Noor Jady 
– genopstiller

Per Normann 
Jørgensen,  
genvalgt  
af SU 

Charlotte  
Larsen, 
genvalgt  
af TR 

Anders Jæger 
Nielsen, 
genvalgt  
af TR 
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REGNSKAB

REGNSKAB 2017 OG 2018*

UDGIFTER
  2017 2018
n   Administration  108.994  120.902  
n   Web- redaktør  12.000  12.382
n   Studentermedhjælp  152.401  130.801    
n   FOrmand 7.996  10.445  
n   Bestyrelse  234.022  79.789
n   Næstformand   223.688    
n   Generalforsamling 67.332  34.476  
n   Medlemsaktiviteter  59.448  24.614 
n   100 års jubilæum    23.752 
n   OK 18    290   

I alt  642.192  661.140 

INDTÆGTER
  2017 2018
Regionstilskud   708.302   691.958  
Overført fra foregående år   -24.877   41.233 

I alt    683.425   733.191  

17%

24%

2%

1%

9%

2017
Udgifteri alt:  
642.192 kr.

18%
2%

12%

34%

2018
Udgifteri alt:  
661.140 kr.

HAR DU IDEER til, hvordan den politiske indsats kan styrkes? 
Har du gode emner til et medlemsmøde? Eller har du lyst til på 
anden vis at præge beslutningerne i Danske Fysioterapeuter? 
Så kontakt regionsformand Tine Nielsen på: hovedstaden@
fysio.dk eller telefon: 35352707 

NEM ADGANG TIL  
REGIONSFORMANDEN 

VIL DU LÆSE NYHEDER og politisk debat for fysioterapeuter 
og holde dig opdateret om, hvad der foregår af fysioterapi-
faglige arrangementer og fyraftenmøder for fysioterapeuter 
i hovedstadsområdet, kan du følge Danske Fysioterapeuter i 
Region Hovedstaden på Facebook. Giv os et like på:  
www.facebook.com/ 
danskefysioterapeuterregionhovedstaden/

  

FØLG OS PÅ FACEBOOK 
OG INSTRAGRAM

1%

*i 2017 indeholder udgiftsposten “Bestyrelse” også udgifter til 
aflønnet næstformand i region Hovedstaden
* Der kan forekomme ændringer i det endelige regnskab for 2018, 
som endnu ikke er revideret og godkendt at hovedbestyrelsen. 

5%

TIDEN SKAL BRUGES bedst muligt, og regionens medlem-
mer inviteres i højere grad til at deltage i det politiske arbej-
de. Det er baggrunden for, at bestyrelsen har vedtaget et 
sæt dogmeregler som hjælp til det politiske arbejde. Målet 
er, at der arbejdes målrettet med de prioriterede emner, og 
at der er klarhed om, hvordan vi gøre det, og hvad resulta-
terne af arbejdet skal være. Dogmereglerne er tilgængelige 
på regionens hjemmeside. 

DOGMEREGLER  
I BESTYRELSEN 

20%

4% 4%

11%

36%



Vi lever og arbejder længere. Vi skal være aktive 
i flere år end tidligere. Det stiller krav til kroppen. 
Den skal løfte flere opgaver i længere tid. Den 
skal kunne holde til mere.

Det gør vi noget ved. Som fysioterapeuter 
behandler vi børn, unge, voksne og ældre. Vi 
vejleder og motiverer dem til at tage ansvar for 
kroppen, så de kan være aktive så længe som 
muligt.

Sammen gør vi syge mennesker raskere. Svage 
mennesker stærkere. Sunde mennesker sundere. 
Vi holder mennesker i bevægelse. Det er godt for 

den enkelte, for familien, kærligheden, arbejdet 
og økonomien.

Vores fag er i konstant udvikling, for fysioterapi 
handler både om samfund og mennesker og om 
at sikre den bedste kvalitet af det enkelte liv 
uanset livssituation. Det giver mening. Det får os 
op på tæerne.

Bevægelse er midlet. Frihed er målet. Frihed til 
at flytte sig og få et bedre liv.

Vi holder mennesker i bevægelse

Vi holder  
mennesker 
i bevægelse


