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FORSIDEN: 4.000 frisbee’er delte  
Danske Fysioterapeuter ud på  
Folkemødet 2016 for at sætte fokus  
på fysisk aktivitet og fysioterapi til  
motorisk svage skolebørn.
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af Tine Nielsen   

FYSIOTERAPI ER EN profession i rivende udvikling. Vi forsker 
mere, vi specialiserer os fagligt, og så bliver vi stadig flere. Det 
giver både nye muligheder og stiller øgede krav. Blandt andet 
til Danske Fysioterapeuter om at fortælle borgere og politikere, 
hvad fysioterapeuter kan. 

I de seneste to år har vi i regionsbestyrelsen haft særligt 
fokus på nye områder, hvor fysioterapeuter kan gøre en forskel. 
I folkeskolen, hvor for mange børn har problemer med moto-
rikken, og hvor vi ved, at fysioterapeuter kan bidrage positivt. 
I psykiatrien, hvor fysioterapeuter bl.a. kan medvirke til, at der 
bruges mindre tvang. Og i indsatsen for at få flere sygemeldte 
borgere i beskæftigelse. 

I de næste to år vil vi fortsat arbejde for at udbrede kendska-
bet til fysioterapi på områder, hvor vi kan gøre en forskel. Det er 
godt for folkesundheden, samfundsøkonomien og fysioterapeu-
ters beskæftigelse. 

Ordnede løn- og arbejdsvilkår er en kerneopgave for Dan-
ske Fysioterapeuter. Så vi vil selvfølgelig blande os, hvis der er 
problemer med arbejdsmiljøet, bliver skåret i budgetterne eller 
omstruktureret på de fysioterapeutiske arbejdspladser. Som 
udgangspunkt har vi et godt samarbejde og en god dialog med 
politikere og embedsmænd i kommuner og regioner. Men hvis 
det brænder på, er det vigtigt, at vi i samarbejde med medlem-
merne, reagerer. 

I den forgangne periode har vi afholdt en række velbesøgte 
medlemsmøder om faglige og fagpolitiske emner. Og der har 
været særlig stor tilslutning til de arrangementer, hvor vi em-
nemæssigt har ramt rigtigt. Eksempelvis var der 130 til mødet 
i Parken, hvor vi satte fokus på, hvordan medlemmerne kan 
få større indflydelse og inddrages i foreningens arbejde. Vi vil 
selvfølgelig fortsat arrangere medlemsmøder om faglige emner, 
men vi vil fremover prøve at kæde disse møder sammen med 
foreningens politiske arbejde. 

I denne beretning kan du læse mere om, hvad der har præget 
udviklingen de seneste to år i Region Hovedstaden, og hvilke 
aktiviteter Danske Fysioterapeuters regionsbestyrelse har sat 

i gang eller deltaget i. Vi holder generalforsamling den 16. maj, 
og jeg håber, at du har lyst til at deltage og være med til at be-
stemme, hvem der skal sidde i bestyrelsen de næste to år og få 
indflydelse på, hvilke emner, der skal sættes fokus på. 

Jeg håber, vi ses. 

KÆRE MEDLEM
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DER ER KOMMET flere kommunale fysioterapeuter i Region 
Hovedstaden. Fra november 2014 og to år frem er antallet af 
fysioterapeuter steget med 53, så der i november 2016 var 1.392 
beskæftiget i kommunerne i hovedstadsregionen. I samme peri-
ode er der blevet 16 fysioterapeuter færre på sygehusene. 

Forklaringen på udviklingen er, at kommunerne de seneste 
10 år har overtaget en række sundhedsopgaver. Først overtog de 
ansvaret for genoptræning, og siden er hverdagsrehabiliteringen 
kommet til. Mange flere borgere bliver i dag genoptrænet eller 
får vedligeholdende træning på det kommunale genoptrænings-
center. Og forebyggelse fylder mere i kommunerne. Det er i år ti 
år siden, kommunalreformen trådte i kraft. Der er i disse år sket 
en kolossal udvikling, og der er opbygget et stort og nært kom-
munalt sundhedsvæsen. Denne udvikling vil fortsætte. Ifølge de 
kommunale ældrechefer og beskæftigelseschefer, er der brug for 
endnu flere fysioterapeuter. Blandt andet i beskæftigelsesind-
satsen. 

De seneste år har fysioterapeuter på hospitalerne i Region 
Hovedstaden varetaget en række nye opgaver og funktioner. 
Dette i takt med udviklingen indenfor hospitalsvæsenet med 
korte indlæggelser, mere udredning og diagnosticering. Eksem-
pelvis indgår fysioterapeuter sammen med sygeplejersker og 
læger i akutmodtagelsernes geriatriske teams, hvor alle medi-
cinske patienter over 65 år screenes ved indlæggelsen. 

Der har ligeledes været vækst på det private arbejdsmarked, 
hvor der også er sket en stigning i antallet af beskæftigede 
fysioterapeuter. I 2015 var knap 4.700 beskæftiget i sektoren, og 
i 2016 var tallet vokset til næsten 5.000 på landsplan. Alt tyder 
på, at flere fysioterapeuter fremover vil arbejde på det private 
område, herunder på klinikker for fysioterapi.

De seneste år er ledigheden faldet svagt i Region Hovedsta-
den efter nogle år, hvor der blev flere ledige fysioterapeuter. En 
opgørelse fra Danske Sundhedsorganisationers A-kasse, DSA 
viser, at i december 2016 var 1,86% af fysioterapeuterne i Hoved-
stadsområdet ledige. 

I Danske Fysioterapeuter er der politisk fokus på at skabe 
flere jobs og vækst i de fysioterapeutiske virksomheder. For der 
bliver brug for flere job til fysioterapeuter. En fremskrivning, 
som Danske Fysioterapeuter har fået foretaget, går ud fra, at 
der i 2025 på landsplan vil være 6.000 flere fysioterapeuter på 
arbejdsmarkedet end i 2016. 

Fysioterapeuter kan bidrage til at forbedre sundheden på en 
række nye områder. Det er baggrunden for, at medlemmerne 
af Danske Fysioterapeuters regionsbestyrelser de seneste to år 
har arbejdet på at få sat fokus på fysioterapeuter i folkeskolen, i 
psykiatrien, i lægepraksis og i beskæftigelsesindsatsen. 

FLERE FYSIOTERAPEUTER I KOMMUNERNE  
OG I DEN PRIVATE SEKTOR   

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSFORHOLD

LEDIGHEDSPROCENT FOR FYSIOTERAPEUTER I DSA
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TRÆNING I  
ARBEJDSTIDEN
NÅR TØMRERENS HAMMER går i stykker, kø-
ber han en ny. Når social- og sundhedshjælpe-
rens krop bliver slidt, kan hun ikke bare skifte 
den ud. Derfor er det en god idé at forebygge 
slid og skader ved at træne i arbejdstiden. Det 
var i alt sin enkelthed ideen bag et forslag om 
at indføre obligatorisk træning i arbejdstiden 
i Københavns Kommune. Et treårigt pilot-
projekt med 600 ansatte på kommunens 10 
plejecentre havde nemlig vist, at 47 procent 
opfattede, at arbejdet var blevet mindre hårdt. 
I et indlæg fra februar 2016 i Politiken forkla-
rede sundhedsborgmester Ninna Thomsen 
fra SF sammen med regionsformand Tine 
Nielsen, Danske Fysioterapeuter, hvorfor det 
er en god ide at træne i arbejdstiden. Forslaget 
om at indføre det i hele kommunen blev dog 
ikke vedtaget, da der ikke var politisk flertal i 
Københavns Borgerrepræsentation til at gøre 
træningen obligatorisk. 

POLITIKEN Fredag 19. februar 2016

6 Debat

TAK TIL MOTORSAVEN 
Thomas Møller, biolog, Lyngby-
gårdsvej 11, Kgs. Lyngby:
I Politiken 11.2. hævder Anne
Eskildsen m.fl., at en total om-
lægning af statsskovene til
urørt skov vil være til fordel
for dagsommerfuglene, der er
hårdt ramt af den moderne
skovdrift. Dette er en sandhed
med kraftige modifikationer.

Den egentlige årsag til, at
skovtilknyttede dagsommer-
fuglearter er gået dramatisk
tilbage gennem de seneste år-
tier er ikke ændringer i skov-
driften, men at skovene er
ramt af kvælstofforurening. 

Tidligere tiders åbne urte-
samfund langs skovveje og i
lysninger er afløst af et tæt og
højt græsdække. Dette er tyde-
ligt og videnskabeligt doku-
menteret, og arter som rødlig
perlemorsommerfugl og
dens slægtninge, der er af-
hængige af et åbent, solekspo-
neret urtesamfund, er på ran-
den af udryddelse, fordi der
ikke længere er egnede yngle-
steder.

I England er der en old
saying om disse arter: They fol-
low the woodman. De har med
andre ord altid draget fordel
af en vis skovdrift, men i dag
er de takket være kvælstoffor-
ureningen helt afhængige af
en skovdrift, der til stadighed
skaber nye smårydninger, i
takt med at ældre rydninger
gror til med græsser. De er
ikke truet af motorsaven, men
overlever derimod med nød
og næppe takket være denne. 

DR ER DA OGSÅ FOR DE BLÅ 
Susanne Hertz, Bakkedalen 1,
Tisvilde:
På baggrund af den standen-
de debat om DR’s dramaer og
rødt kontra blåt gad jeg vide,
om der er nogen, der kan næv-
ne en DR-kendis, som stillede
op som politiker for rød blok? 

Jeg kan nemlig kun komme
i tanker om folk, der stillede
op for Venstre: Uffe Ellemann,
den nydelige Kaj V. Jensen,
Morten Løkkegaard, Lykke
Friis, og der er sikkert flere.

FORTIER LANDMAND VIDEN?
Jens Holm Møller, Skelbytoften
121, Aarhus:
Tirsdag 16.2. gør en landmand
sig til talsmand for, at øget
gødskning er nødvendigt, for-
di jorden er udpint. Ingen
tvivl om, at det sikkert er rig-
tigt. I overskriften kan man
læse følgende udtalelse: ’Caffe
latte-kritikerne ved ikke me-
get om muld’. Det gør den på-
gældende landmand tilsyne-

ladende heller ikke, eller også
fortier han sin viden. Jeg er
selv uddannet landmand i pe-
rioden 1966-68. Allerede den-
gang var der store problemer,
primært fordi man havde skif-
tet fra vekseldrift og sædskifte
til monokulturer (byg på jor-
derne år efter år). Især gav det
øget jordfygning i Midt- og
Vestjylland. 

Samtidig stoppede man
med at føre restafgrøderne til-
bage til jorden i form af halm.
I stedet blev den brændt af.
Dette havde og har katastrofa-
le følger for jordens bonitet
og det mikroliv, der er helt af-
gørende for mulddannelsen i
jorden. 

Udpiningen af jorden er så-
ledes ikke alene et resultat af
miljølovgivning, men i langt
større grad et resultat af indu-
strilandbruget og driftsfor-
mer, der lader hånt om den
måde, naturen fungerer på. 

GIV OS EN REDEGØRELSE 
Per Bech Larsen, Præstegårdsvej
45, Frederikshavn:
Hvem i Naturstyrelsen, Natur-
Erhvervstyrelsen eller depar-
tementet vil påtage sig rollen
som ’deep throat’ og give os
en redegørelse for sagsforlø-
bet i forbindelse med behand-
lingen af prognoser for ud-
vaskning af kvælstof til vand-
miljøet?

NU FORSTÅR JEG ENDELIG
Axel Holm, Trægården 24,
København:
Indtil nu havde jeg ikke forstå-
et, hvorfor Politikens tegner
Roald Als altid tegner Anders
Fogh Rasmussen som hule-
mand. Den pæne mand. 

Men nu har Rune Lykke-
berg i Politiken 16.2. refereret
grundig forskning, der doku-
menterer, at hulemændene,
der levede for mere end
100.000 år siden, ikke havde
en fælles moral, der omfatte-
de et større fællesskab. 

Hulemandens moral hand-
ler kun om at rage til sig selv
og sin lille gruppe. Nu forstår
jeg, at Roald Als har en pointe. 

FAKTA OM SOMMERFUGLE
Esben Möller Madsen, skovrider,
Trolleholm, Svalöv:
De truede danske dagsom-
merfugle hører hjemme i et
lysåbent intensivt dyrket kul-
turlandskab. De trives slet ik-
ke i urørte skove, som ikke er
levested for de nødvendige ur-
ter og buske. De skovtilknytte-
de sommerfugle lever ikke i
tætte skovbevoksninger, men
i skovens lysåbninger, hvor

man tidligere drev landbrug. I
mange år har denne drift væ-
ret tabsgivende, og engene er
derfor groet til og sommer-
fuglene fortrukket. Skal som-
merfuglenes levesteder i sko-
vene genskabes, kræver det, at
skovenes græsningsenge gen-
etableres. I et tæt beboet kul-
turlandskab kan det kun ske
med husdyr. 

Urørt skov er et buzzword
som foregøgler, at biodiversi-
tetsspørgsmålet er enkelt at
løse og koster meget lidt. Men
det er meget dyrt at fastholde
en brug af landskabet, som
ikke er økonomisk tidssvaren-
de.

Desuden bør man huske, at
ikke en eneste truet art er af-
hængig af urørt skov og slet
ikke dagsommerfuglene. 

Derimod er mange truede
arter afhængige af vedholden-
de dyr landskabspleje.

BRUG KRYDSTOGTSSKIBENE
Hanne Schmidt, Brigadevej 38,
København:
Jeg forstår ikke, hvad Nato’s
krigsskibe skal i Middelhavet
og Ægærhavet. Vil de samle
druknende flygtninge op
efter beskydning eller hvad?
Og hvad skal der så ske med
dem? Ville det ikke være en
meget bedre idé at sende de
store krydstogtsskibe derned,
der både kan redde og ind-
kvartere folk under gode for-
hold, indtil man kan sende
dem videre til faste destinatio-
ner for deres flugt. 

Vi har jo før haft gode erfa-
ringer med at indkvartere folk
i flygtningeskibe, så det er da
oplagt at lease skibe, der både
har gode senge, sygeafdelin-
ger og masser af plads til re-
kreative aktiviteter samt un-
dervisning af både børn og
voksne. Myndigheder kan så
her løbende i god ro og orden
tjekke folks papirer, før de for-
deles rundt i Europa, og flygt-
ninge få anstændige indkvar-
teringsforhold frem for de uri-
melige forhold, de oftest tilby-
des. 

Ikke mindst kan de slippe
for den fortvivlede flugt gen-
nem uvejsomt terræn og pig-
tråd i fjendtligsindede lande.

GODE KUNDER, TAK
John Rasmussen, Marielystvej 
9 A, Frederiksberg:
På Politikens debatside (18.2.),
forstår en sociolog ikke, at re-
stauratørerne må foretrække
kunder, som bruger penge,
frem for kunder, der hænger
over den samme cola hele af-
tenen. Imponerende. 

Læserne Mener

NÅR TØMRERENS hammer går i stykker,
køber han en ny. Men når sosu’ens krop
bliver slidt, kan hun ikke bare skifte den
ud. Offentligt ansatte i plejen døjer med
sygefravær og tidlig tilbagetrækning fra
arbejdsmarkedet på grund af fysisk ned-
slidning.

Det er et problem, at vi på den måde
producerer førtidspensionister, fordi vi
bruger vores medarbejdere for hårdt. I
Københavns Kommune ønsker vi at være
en ansvarlig arbejdsgiver, og derfor har vi
i en 3-årig periode kørt et pilotprojekt
med obligatorisk træning i arbejdstiden
for 600 medarbejdere på en række af by-
ens plejehjem. 3 år efter viser resultater-
ne sig at være så gode, at vi fra 2017 vil gø-
re træning obligatorisk på alle byens ple-
jehjem og i hjemmeplejen. Der er ikke

tradition for, at arbejdsgivere pålægger
deres medarbejdere at træne i arbejds-
tiden. Og så alligevel – politi og brand-
mænd har længe haft træning på skema-
et, fordi deres job kræver en vis fysisk
grundform. Det kontroversielle er, at vi
her har et område, hvor størstedelen af
de ansatte er kvinder. 

Man kan spørge sig selv, hvorfor med-
arbejdere, hvis arbejde i forvejen er fysisk
hårdt, har brug for træning i arbejdsti-
den. De bruger kræfter nok på at hjælpe
borgere op af lænestolen og ud på bade-
værelset og på at gøre hovedrent hjem-
me hos byens mange ældre. Det er imid-
lertid dokumenteret, at de fleste skader
forebygges bedst med regelmæssig træ-
ning.

Hvordan de enkelte plejehjem valgte at
praktisere træningsordningen, stod dem
frit for. Nogle havde lagt 10 minutters
styrketræning ind i forbindelse med per-
sonalemøderne, mens andre lagde en
halv times træning ind i arbejdsdagens
ydertimer. De kortsigtede effekter viser
sig allerede. En stor del af de medarbejde-
re, der har deltaget i forsøget, oplever, at
arbejdet er blevet mindre hårdt, og at de
har fået mere energi. 75 pct. af medarbej-
derne oplever færre nakkesmerter, og 67
pct. oplever færre lændesmerter. Pilotfor-

søget har samtidig givet os tre væsentlige
læringspunkter. Først og fremmest er det
altafgørende, at den obligatoriske træ-
ning har ledelsens opbakning. For det an-
det er træningen nødt til at være en skal-
opgave, så medarbejderne ved, at ar-
bejdspladsen tager deres helbred alvor-
ligt. Og endelig har vi med pilotforsøget
indset, at der ikke er et quick fix på det
høje sygefravær. Det kræver en større kul-
turændring ude på arbejdspladserne,
hvor obligatorisk træning er et af værk-
tøjerne. 

Københavns Kommune har et særligt
ansvar som Danmarks største arbejdsgi-
ver – og vi er ikke bange for at gøre ting
på nye måder. Vi har fjernet stopurene i
hjemmeplejen og genindført tilliden til
de ansatte. Vi investerer i velfærdstekno-
logiske løsninger, som gør arbejdet min-
dre fysisk nedslidende. Og fra 2017 bliver
træning obligatorisk på alle byens pleje-
hjem og i hjemmeplejen. En ordning,
som vi håber vil blive bredt ud til andre
faggrupper. 

Træning i arbejdstiden skal ses som en
fysisk efteruddannelse af og investering i
vores medarbejdere, og det bør være et
tema under trepartsforhandlingerne.
Fordi vi har et ansvar for vores medarbej-
deres helbred – både nu og på sigt. 

arbejdsmiljø 

NINNA THOMSEN, ÅSE MUNK MORTENSEN,
TINE NIELSEN, CHARLOTTE VON MEHREN
OG VIBEKE WESTH, 
HHV. SUNDHEDS- OG OMSORGSBORGMESTER I
KØBENHAVNS KOMMUNE (SF), REGIONS-
FORMAND I ERGOTERAPEUTFORENINGEN, 
REGIONSFORMAND I DANSKE FYSIO-
TERAPEUTER, FAGLIG SEKRETÆR I FOA OG
KREDSFORMAND I DANSK SYGEPLEJERÅD

Derfor skal medarbejdere
træne i arbejdstiden 

Dagens
citat

Jeg siger ikke, at det
er nødvendigt at
sætte sine børn på
plads på den måde,
men en ørefigen 
eller et rap over 
nallerne har aldrig
skadet nogen, og
det berettiger på 
ingen måde en 
kriminalisering. 
Den statslige 
overvågning af og
indgriben over for
familien er langt
værre og langt mere
skadelig 
Marie Krarup, mf,
Dansk Folkeparti. 
I Kristeligt Dagblad 

INDONESIEN placerede sig solidt blandt
forkæmperne for den globale energiom-
stilling, da landet under COP21 i Paris til-
sluttede sig det nye ’Mission innovation’-
initiativ. 

Sammen med 20 andre lande forplig-
tede Indonesien sig til at fordoble offent-
lige investeringer i grønne og vedvaren-
de energiløsninger. Konkret satte Indo-
nesien et ambitiøst klimamål om at redu-
cere CO2-udledningen med 41 pct. i 2030,
såfremt hjælp ydes fra internationale
partnere. Med udmeldingen anerkender
Indonesien det enorme ansvar, som ver-
dens 4.-mest folkerige land har i den glo-
bale indsats mod klimaændringer.

Indonesien samarbejder med flere in-
ternationale partnere om at reducere
CO2-udledning og øge andelen af vedva-
rende energi. I 2015 lancerede Danmark
derfor en helt ny dimension i engage-

mentet i Indonesien: myndighedssamar-
bejde inden for energiområdet. Kongs-
tanken er, at Indonesien ved at få adgang
til dansk ekspertise og teknologi får langt
bedre mulighed for at øge andelen af
vedvarende og omkostningseffektiv
energi – uden at gå på kompromis med
behovet for højere økonomisk vækst. 

Ved at udnytte Danmarks erfaringer
med energiomstilling og vedvarende
energiforsyning kan modsætningsfor-
holdet mellem bæredygtighed og økono-
misk vækst nedtones og forhåbentlig eli-
mineres. Indonesiens energimålsætning
er nemlig klar: en udbygning af energi-
forsyningen med astronomiske 35 Giga-
watt – svarende til ca. to gange hele Dan-
marks nuværende kapacitet.

Her kan ekspertise fra Energi-, Forsy-
nings- og Klimaministeriet, Energistyrel-
sen og Udenrigsministeriet give Indone-
sien adgang til innovative energiløsnin-
ger. Styrken i samarbejdet mellem to så
forskellige lande er bredden: Energipart-
nerskabet bygger på tre søjler, der skaber
skræddersyede løsninger på Indonesiens
energiudfordringer: For det første har
Danmarks udviklingssamarbejde med
Indonesien i mere end et årti bidraget til

at forbedre håndtering af klima-, energi-
og miljøudfordringer. Et godt eksempel
er Danmarks affaldshåndteringsprojekt i
byen Cilacap. Projektet demonstrerer,
hvordan Indonesiens cementindustri
ved hjælp af den nyeste teknologi kan an-
vende husholdnings- og industriaffald
som erstatning for kul. 

For det andet kan det nyetablerede
myndighedssamarbejde bidrage til mo-
derne og langsigtede energiløsninger.
Ved at dele ekspertviden og erfaring kan
Danmark effektivt støtte Indonesiens
omstilling til et bæredygtigt energisy-
stem og begrænse afhængigheden af fos-
sile energikilder. 

For det tredje skaber det dansk-indone-
siske energipartnerskab kommercielle
muligheder for private virksomheder.
Energisamarbejdet skaber merværdi for
begge lande, og indonesiske virksomhe-
der kan drage fordel af den ekspertviden,
som danske virksomheder har akkumu-
leret igennem succesfuld danske ener-
giomstilling. 

Styrkede kommercielle partnerskaber
vil bidrage til jobs og økonomisk vækst
og vil være en gevinst for både økonomi
og miljø i begge lande.

grøn omstilling 

SUDIRMAN SAID OG CASPER KLYNGE, 
INDONESIENS ENERGIMINISTER OG DANMARKS
AMBASSADØR I INDONESIEN

Danmark gør Indonesien grønnere

bærer rigt vidnesbyrd om den brutale re-
alitet, at mange danskere opfatter den la-
ve erhvervsfrekvens og de sociale proble-
mer, der præger boligområder med man-
ge indvandrere, som en udfordring af de-
res medborgersolidaritet. Hvis gruppen
af ikkevestlige indvandrere vokser dra-
stisk, uden at erhvervsfrekvensen for
gruppen stiger (eller hvis den i værste
fald falder), er der desværre grund til at
tro, at den sociale kontrakt – og dermed
velfærdsstaten – vil krakelere.

Dertil vil et stort antal flygtninge med
arbejdsevner under det danske produkti-
vitetsniveau bidrage til at presse lønnin-
gerne nedad, hvilket udgør en trussel for
de lavtlønnede grupper, der i forvejen er
hårdest ramt af den globale konkurren-
ce. 

I MINE ØJNE ER det en stor fejl at reducere
denne udfordring til en anklage om, at
danskerne blot er nogle usolidariske na-
tionalegoister, der ikke vil dele ud af de-
res rigdom.

Den universelle velfærdsmodel, som
den er realiseret i de skandinaviske lan-
de, repræsenterer efter min opfattelse et
lille stykke levendegjort retfærdighed i en
monstrøst uretfærdig verden. De skandi-
naviske velfærdssamfund er langtfra per-
fekte. Men i efterkrigstiden er det ikke
desto mindre på ganske enestående vis
lykkedes dem at sikre flertallet af deres
borgere en nogenlunde human tilværel-
se inden for rammerne af et kapitalistisk
samfund.

Hvis man som dansker vægrer sig ved
at åbne grænserne for et meget stort an-
tal flygtninge, er man altså ikke nødven-
digvis egoistisk nationalist; man kan og-

så være opmærk-
som på den trus-
sel, som flygtnin-
gekrisen udgør
overfor den uni-
verselle velfærds-
model og de ret-
færdighedsprin-
cipper, der er byg-
get ind i den.

Over for disse be-
tragtninger står
dog en anden af
mindst ligeså på-
trængende mo-

ralsk karakter. Denne betragtning er til-
med langt mindre abstrakt; den udgøres
nemlig af de hundredetusindvis af despe-
rate mennesker, der i håbet om overlevel-
se og en værdig tilværelse stævner mod
det europæiske kontinent med livet som
indsats.

Flygtningestrømmen er demografisk
kompleks, men selv hvis vi kun tager de
mennesker i betragtning, der har et kon-
ventionsbegrundet krav på asyl, drejer
det sig om enorme menneskemængder. I
Syrien alene er der f.eks. syv millioner in-
ternt fordrevne, foruden de fire millioner
der allerede har forladt landet.

HVAD VIL DET sige at have ret til asyl?
Retten til asyl er rodfæstet i FN’s Ver-

denserklæring om Menneskerettigheder
fra 1948, ifølge hvilken »Enhver har ret til
i andre lande at søge og få tilstået asyl
mod forfølgelse«, samt i FN’s flygtninge-
konvention fra 1951. Derudover er den im-
plicit i Den Europæiske Menneskerettig-
hedskonvention, der blev inkorporeret i
dansk lov i 1992 og dermed er retsligt bin-

dende i Danmark. I overensstemmelse
med disse konventionsforpligtelser yder
den danske udlændingelov i dag asyl til
personligt forfulgte og krigsflygtninge
med krav på beskyttelsesstatus.

Det er imidlertid afgørende ikke at re-
ducere retten til asyl til nogle konventio-
ner, vi engang har skrevet under på, og
som vi igen kan træde ud af efter forgodt-
befindende. Retten til asyl går helt tilba-
ge til antikken, men har i dag status som
en grundlæggende menneskerettighed,
og menneskerettigheder har et univer-
selt moralsk indhold, der peger ud over
deres retslige form. 

Hvis vi f.eks. forbryder os mod retten til
asyl, forbryder vi os ikke blot mod nogle
frivilligt indgåede konventioner; vi for-
bryder os også mod de universelle moral-
ske forskrifter, som menneskerettighe-
derne udtrykker, og som vi med rette og-
så holder lande fast på, der ikke har men-
neskerettighederne indarbejdet i deres
lovgivning.

Retten til asyl er en moralsk grundpille
i den normative og retslige verdensor-
den, som opstod af asken efter Anden
Verdenskrig. Kernen i menneskerettighe-
derne er de borgerlige frihedsrettighe-
der, som vi kender fra grundloven, men
de universelle menneskerettigheder – in-
klusive retten til asyl – udgør en moralsk
fællespakke, ikke et tagselvbord.

SOM JÜRGEN Habermas pointerer, er
menneskerettigheder og demokrati hin-
andens forudsætninger: En reel demo-
kratisk legitimering af magten er kun
mulig, hvis alle borgere i et politisk fæl-
lesskab er sikret visse retslige, politiske
og sociale grundrettigheder, og disse

grundrettigheder kan kun virkeliggøres
og forankres i en konkret livsverden gen-
nem demokratisk selvbestemmelse og
kulturel fortolkning.

De universelle menneskerettigheders
moralske indhold er immanent i de par-
tikulære demokratiske statsforfatninger,
og i efterkrigstidens verdensorden for-
grener de sig over det europæiske helt til
det globale niveau. Denne moralske og
retslige sammenfiltring indebærer ek-
sempelvis, at hvis vi trådte ud af flygtnin-
gekonventionen – som Liberal Alliance i
ramme alvor har forslået – ville vi også
være nødt til at træde ud af Den Europæi-
ske Menneskerettighedskonvention,
hvorefter vi med al sandsynlighed ville
blive kylet ud af EU og få status af interna-
tional paria.

I REALITETEN ER det altså to normative
grundsøjler i vores sociale og politiske
virkelighed, der for tiden støder frontalt
sammen.

På den ene side har vi den universelle
skandinaviske velfærdsmodel med dens
relativt høje grad af social retfærdighed
og demokratisk deltagelse; på den anden
side har vi de universelle moralske
grundprincipper i efterkrigstidens ver-
densorden: menneskerettighederne, der-
iblandt retten til asyl.

Hvad er perspektiverne i denne funda-
mentale moralske konflikt?

Her er det værd at notere sig, at Adorno
også nedfældede et andet diktum – en
omformulering af Kants kategoriske im-
perativ – om, at »menneskene [bør] arran-
gere deres tænkning og handlen således,
at Auschwitz aldrig gentager sig, at noget
lignende aldrig sker«.

John Maynard
Keynes mente, at
en velfærdsstat
med fuld beskæfti-
gelse var nødven-
dig for permanent
at overvinde den
armod og massear-
bejdsløshed, der
udgjorde en så
frugtbar jord for
fascismens besnæ-
rende syndebuk-
narrativer. Om-

vendt påpegede Hannah Arendt, at ingen
er mere skrøbelig og udsat end statsløse
personer, der som flygtninge har mistet
selve »retten til at have rettigheder« – og
at det var nazisternes fratagelse af jøder-
nes statsborgerskab og ødelæggelse af
østeuropæiske statsstrukturer, der var
den afgørende mulighedsbetingelse for
holocaust.

VI STÅR ALTSÅ i et umuligt moralsk di-
lemma. 

Hvis vi giver hundredtusindvis af flygt-
ninge asyl på dansk jord, risikerer vi at
velfærdsstaten bryder sammen. Det vil i
sig selv være en moralsk tragedie, og det
vil givetvis gøre det sværere at holde anti-
demokratiske strømninger fra døren i et
Europa, der er forpligtet af sin historie til
aldrig at lade Auschwitz gentage sig. 

Hvis vi omvendt nægter flygtninges ret
til asyl, fratager vi dem deres menneske-
rettigheder; så overlader vi dem til en
uvis skæbne i en radikalt destabiliseret
region, hvor flere og flere stater kollapser
i kaos og anarki, og hvor vi allerede har
bevidnet forbrydelser mod menneskehe-

den og folkedrab såsom Assads gasan-
greb og tøndebomber og Daeshs masse-
mord på yazidierne.

DET ER I SIG SELV en væsentlig indsigt, at
Danmark som politisk fællesskab ikke
har nogen moralsk acceptable hand-
lingsmuligheder i forsøget på at imøde-
gå flygtningekrisen. Dette uudholdelige
moralske dilemma kan dog delvis hånd-
teres, hvis vi sætter alt ind på at forfølge
løsninger gennem de europæiske og in-
ternationale kanaler, der endnu står til
vores rådighed, samt løser den hjemlige
integrations gordiske knude. 

Kun gennem en fælles europæisk mod-
tagelse og fordeling af de asylberettigede
samt bedre sikring af de ydre grænser
kan kontinentet håndtere presset uden
at bukke under for højreekstremismens
historiske forbandelse. Kun gennem en
en styrkelse af FN’s arbejde i nærområ-
derne i stil med Marshallhjælp-klassen
og en fornyet indsats for fred i Syrien kan
vi gøre os håb om at forhindre, at regio-
nen synker yderligere ned i kaos, barbari
og massemord. 

Kun ved at højne erhvervsfrekvensen
for ikkevestlige indvandrere kan vi und-
gå et voksende etnisk pjalteproletariat
uden håb om beskæftigelse på et højpro-
duktivt arbejdsmarked – og håbe på in-
klusionen af tusindvis af nye medborge-
re i velfærdssamfundets sociale kontrakt.

Det er de bjerge, vi må bestige, hvis vi
skal undslippe relevansen Adornos for-
maning om, at vi ikke kan leve rigtigt i en
falsk verden.
MALTE FRØSLEE IBSEN

... Kan vi leve rigtigt i en falsk verden?

Det er en stor
fejl at reducere
denne 
udfordring til
en anklage om,
at danskerne
blot er nogle 
usolidariske na-
tionalegoister

Hvis vi giver
hundredtusind-
vis af flygtninge
asyl på dansk
jord, vil det ud-
gøre en alvorlig
trussel mod 
velfærdsstaten

FYSIOTERAPEUTERS BESKÆFTIGELSE 
FYSIOTERAPEUTER ANSAT I KOMMUNER, REGION HOVEDSTADEN 
nov. 2014 nov. 2015 nov. 2016 ændringer i tal ændringer i procenter
1.339 1.373 1.392 53 3,95 %
 
FYSIOTERAPEUTER ANSAT I KOMMUNER, HELE LANDET
nov. 2014 nov. 2015 nov. 2016 ændringer i tal ændringer i procenter
4.012 4.181 4.339 327 8,15 %
 
FYSIOTERAPEUTER ANSAT I REGIONER, REGION HOVEDSTADEN
nov. 2014 nov. 2015 nov. 2016 ændringer i tal ændringer i procenter
709 730 693 - 16 -2,25 %
 
FYSIOTERAPEUTER ANSAT I REGIONER, HELE LANDET
nov. 2014 nov. 2015 nov. 2016 ændringer i tal ændringer i procenter
2.178 2.167 2.116 - 62 - 2,84 %
 
FYSIOTERAPEUTER ANSAT I PRIVATE SEKTOR, HELE LANDET
Jan 2015 jan 2016 ændringer i tal ændringer i procenter
4691 4950 259 5,52 %
 
FYSIOTERAPEUTER ANSAT I STATEN, HELE LANDET
jan 2015 jan 2016 ændringer i tal ændringer i procenter
451 450 -1 - 0,22 %
 

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.  
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MANGE KOMMUNER HAR de seneste to år afsat flere penge til 
træning, ansat flere fysioterapeuter og udviklet nye, spænden-
de samarbejdsformer. Men der har også været besparelser i en 
række kommuner. 

For at tage det positive først, valgte Albertslund Kommune 
i 2015 at afsætte 11 millioner kroner ekstra til ældreområdet, 
blandt andet for at sikre kortere ventetid på genoptræning. I 
Glostrup Kommune blev der afsat penge i budgettet til at an-
sætte flere fysioterapeuter. Og i Helsingør Kommune valgte man 
at ansætte to nye fysioterapeuter for at nedbringe ventetiden til 
genoptræning

Inden da havde regionsformand Tine Nielsen i Helsingør 
Dagblad dog peget på, at ventetiden til genoptræning var steget 
i kommunen. ”Ventetider på 20 – 30 dage har store konsekven-
ser, både for den enkelte borger og kommunekassen. Regningen 
kommer hurtigt i form af flere hjemmehjælpstimer og dårligere 
livskvalitet for borgerne”, som hun skrev i avisen. De argumenter 
valgte politikerne heldigvis at lytte til. 

Og så besluttede Rødovre-, Gladsaxe-, Furesø-, Egedal-, 
Herlev- og Ballerup kommuner at gå sammen med Herlev- og 
Gentofte Hospital samt almen praksis for at tilbyde borgere med 
kræft rehabilitering og smertelindring. Med det tværkommunale 
samarbejde, ’Vi samler kræfterne’, får de seks kommuner mulig-
hed for at benytte hinandens ekspertiser og faciliteter. 

Men der er også kommuner, som har valgt at skære i budget-
tet, vel vidende, hvad konsekvenserne er. Eksempelvis blev der i 
efteråret 2015 fremlagt et sparekatalog i Egedal Kommune, der 
bl.a. ville forlænge ventetiden på vedligeholdende træning fra 

10 til 30 dage, give dårligere træningsforhold for handicappede 
børn samt skære 20 procent af alle genoptræningsforløb. I Lo-
kalavisen Egedal kaldte Tine Nielsen de tre forslag for ”Indbe-
grebet af kortsigtede besparelser”.

I Lyngby-Taarbæk Kommune valgte social- og sundhedsudval-
get at omprioritere 6,1 millioner kroner fra ældre- og demensom-
rådet. Problemet var ikke mindst, at de 2,2 millioner kroner blev 
hentet ved at skære to terapeutstillinger væk på plejecentrene. 

I Hillerød Kommune blev der i efteråret 2016 lagt op til at spa-
re 2 millioner kroner på sundhedsområdet, bl.a. ved at forringe 
genoptræning efter sygdom. ”Det er dybt bekymrende, og vil 
uundgåeligt ramme nogle af de svageste borgere i Hillerød”, som 
Tine Nielsen udtrykte sig i Frederiksborg Amts Avis.

Mens Træningscenter Gladsaxe meldte ud, at hver fjerde 
stilling skulle nedlægges. Det betyder bl.a., at borgere frem-
over kun kan få en visitation til vedligeholdende træning. ”Man 
skal være noget af en skrivebordsgeneral for at tro, at det er 
holdbart”, som Tine Nielsen skrev i Gladsaxe Bladet og pegede 
på, at tilbuddet er til svækkede borgere, der er i fare for at miste 
funktionsniveauet, og at alternativet er dårligere liv. 

I sidste beretning fortalte vi om danmarkshistoriens største 
kommunale udbudsforretning, hvor Aleris vandt genoptrænings-
opgaven i Gribskov Kommune. Direktør for Aleris, Geit Lægreid, 
udtalte dengang, at han var vældig positiv overfor at tegne over-
enskomst. Hvad er der så sket siden? Danske Fysioterapeuter 
har i flere omgange forsøgt at få en aftale med Aleris og Dansk 
Erhverv, men det er endnu ikke blevet til en aftale, og tålmodig-
heden er ved at være opbrugt. 

OP OG NED I KOMMUNERNE   
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Børne og unge forvaltningen i Københavns Kommune 
lagde i februar 2016 op til, at Børnecenter København 
(BCK) skulle lukkes, og opgaven decentraliseres. Efter 
flere møder med forvaltningen, borgmester Pia Allerslev 
og adskillige udvalgsmedlemmer, og via et rigtig godt 
samarbejde med Ergoterapeutforeningen, lykkedes det 
at ride stormen af. Resultatet blev, at kommunen valgte 
at fastholde et samlet børnecenter. Efter beslutningen 
var truffet i marts 2017 tog regionsformand Tine Nielsen, 
Danske Fysioterapeuter og regionsformand Aase Munk 
Mortensen, Ergoterapeutforeningen til personalemøde i 
Børnecenter København (BCK), hvor den kommende  
organisering blev diskuteret. 



Brøndby Kommune er et godt sted at bo, 
hvis man har brug for neurorehabilitering. 
Sådan skrev regionsformand Tine Nielsen 
på facebook, da hun i juni 2016 sammen 
med landsformand Tina Lambrecht var på 
arbejdspladsbesøg i kommunen. Her er 
gode faciliteter og et godt samarbejde og 
politikere, der har en forståelse for, at  
kvalitet er vigtigt for borgerne i kommunen. 
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BESPARELSER OG OMSTRUKTURERINGER  
PÅ HOSPITALERNE
SOM DET HAR været tilfældet tidligere, har der også de seneste to år været 
besparelser og omstruktureringer på sygehusene, men der er også igangsat en 
række nye, spændende initiativer. 

Da budgettet for Region Hovedstaden 2015 blev vedtaget, var det med bespa-
relser på godt 300 millioner kroner. I marts 2015 måtte budgettet åbnes igen, da 
det viste sig, at der manglede yderligere 150 millioner kroner på grund af stigende 
udgifter til medicin og en regnefejl i Sundhedsministeriet på 40 millioner kroner. 
Det betød en række omorganiseringer på sundhedsområdet, bl.a. at ledelsen på Rigs-
hospitalet og Glostrup Hospital samt Herlev og Gentofte Hospitaler blev sammenlagt. 

”Det er lykkedes at finde pengene, uden at det betyder færre hænder til at tage 
sig af patienterne. Men det betyder, der skal løbes stærkere”, som regionsråds-
formand Sophie Hæstorp Andersen sagde til Dagens Medicin i juni 2015. Aftalen 
betød, at der skulle nedlægges 406 stillinger, men at forventningen samtidig var, 
at langt de fleste kunne findes ved naturlig afgang. Som medarbejdergrupperne 
skrev i deres høringssvar, vil besparelserne betyde et dårligere arbejdsmiljø og 
øget arbejdstempo. 

I juni 2015 besluttede Region Hovedstaden at lukke fire idrætsklinikker. I distrikts-
bladet Villabyerne kaldte regionsformand Tine Nielsen beslutningen for en historisk 
fejl i en tid, hvor alle er enige om, at danskerne skal være mere fysisk aktive. I et svar 
i samme avis afviste regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen kritikken og 
pegede på, at pengene til klinikkernes drift kan bruges bedre på andre måder. 

Regionsrådets udmelding senere på året var, at budgettet for 2016 var i ba-
lance. Økonomiaftalen med regeringen havde medført et øget tilskud til Region 
Hovedstaden på 559 millioner kroner. Dermed var der både penge til at imødegå 
de stigende medicinpriser og tilbyde flere og nye behandlinger, var meldingen 
fra partierne bag budgetaftalen. Eksempelvis at gøre Bornholms Hospital til et 
udviklingshospital for en to-årig periode, hvor der styres efter, hvad der giver 
værdi for patienterne og ikke, hvad taksstyringen dikterer. 

Desværre var den gal igen, da budgettet for 2017 blev vedtaget i efteråret 
2016. Her var der besparelser på 640 millioner kroner og forventninger om, at 
der skal nedlægges 900 stillinger. ”Et historisk stort beløb i Region Hovedsta-
den”, kaldte regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen besparelserne. 

I Region Hovedstaden har de store opgaver de seneste år været etableringen 
af nyt hospitalsbyggeri for milliarder, tættere samarbejde mellem regionen og 
de 29 kommuner i hovedstadsområdet og implementeringen af et nyt IT-sy-
stem, Sundhedsplatformen. Derudover har partierne i regionsrådet været enige 
om at udbygge de ambulante tilbud og give psykiatrien et løft. 

I et høringssvar fra april 2015 til regionens ”Hospitals- og Psykiatriplan 2020” 
roser regionsformand Tine Nielsen udspillet og kommer med forslag til for-
bedringer. Blandt andet at regionen i større omfang tilbyder artrose-patienter 
træning i stedet for operation, at børne- og ungdomspsykiatriens ambulante 
funktion i Hillerød bliver styrket, og at der tilknyttes fysioterapeuter til alle 
akutklinikkerne ved de regionale sundhedshuse. 

I begyndelsen af april 2017 underskrev 
Herlev Kommune og de faglige  
organisationer på omsorgs- og sundheds-
området en partnerskabsaftale, der skal 
sikre mere tillid på ældre og sundhedsom-
rådet. Aftalen er den første af sin art og 
forpligter parterne til et samarbejde om 
tillidsbaseret udvikling af arbejds- 
pladserne i kommunen. Regionsformand 
Tine Nielsen underskrev aftalen på vegne 
af Danske Fysioterapeuter. 
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8 POLITISK INTERESSEVARETAGELSE 

EN VIGTIG POLITISK ROLLE 
DANSKE FYSIOTERAPEUTERS fem regioner spiller en vigtig 
rolle, når foreningens politik skal ud over rampen. Det er regi-
onsformændene og regionsbestyrelserne, der har kontakten 
til borgmestre og kommunale og regionale udvalgsmed-
lemmer, embedsmænd m.fl., blander sig i den lokale debat i 
aviser og medier og sørger for, at fysioterapeuters politiske 
interesser bliver varetaget lokalt. 

Eksempelvis når kommunalpolitikere ønsker at spare på 
den vederlagsfri fysioterapi uden at tage højde for, at der er 
tale om lægehenvist behandling efter sundhedsloven. Når 
kommuner og regioner har planer om at skære på sundheds-
budgettet for de kommende år. Eller når der er behov for at 
protestere mod regeringens omprioriteringsbidrag. 

4000 BØRN, DER starter i skole i Region Hovedstaden, har 
dårlig motorik. Det var budskabet fra regionsformand Tine 
Nielsen i et indlæg i Frederiksborg Amts Avis ved skolestart 
i efteråret 2015. Motorikken er blevet ekstra vigtig med sko-
lereformen, hvor der skal indgå 45 minutters fysisk aktivitet 
i en skoledag. Mange skolebørn har svært ved at ramme 
en fodbold eller komme op i klatrestativet, så mere fysisk 
aktivitet er ikke nødvendigvis noget, man glæder sig til.  

Tine Nielsen kunne fortælle, at Danske Fysioterapeuter 
har kontaktet samtlige kommuner i Region Hovedstaden 
med forslag til, hvad de kan gøre. ”Jeg håber, at politikerne, 
når de i disse dage diskuterer budget, vil huske på de moto-
risk udsatte børn”, skrev hun i avisen. 

Flere kommuner tilkendegav, at de synes godt om forsla-
get, men også at budgetterne var så stramme, at der ingen 
penge var til nytænkning, men indsatsen fortsætter.

På flere og flere skoler over hele landet er der kommet 
mere fokus på, hvordan man integrerer fysisk aktivitet i 
skoledagen. For hvis et barn ikke kan gribe en bold, hoppe 
på ét ben eller holde rigtigt på en blyant, kan det hverken 
følge med i skolegården eller i undervisningen. 

To ud af tre børn har motoriske problemer, når de starter 
i skolen. Og det er drengene, der har det sværest. Erfarin-
gerne fra den svenske bydel Bunkeflo viser, at fysioterapeu-
ter kan hjælpe lærere og pædagoger med at sammensætte 
de rigtige programmer til de motorisk svage børn, og at en 
målrettet indsat kan give klogere, sundere og gladere børn. 

Det budskab har Danske Fysioterapeuter bredt ud til poli-
tikere, lærere, skoleledere og forældreorganisationer. Blandt 
andet på Folkemødet i 2016. 

FYSIOTERAPEUTER  
I FOLKESKOLEN

Danske Fysioterapeuter i Region Hovedstaden gik i februar 2016 
sammen med 14 andre faglige organisationer for at få stoppet det 
såkaldte ”omprioriteringsbidrag”. Bidraget betyder, at kommunerne 
hvert år frem til 2020 skal spare én procent af deres budget og over-
føre pengene til staten. På landsplan giver det årligt 2,4 milliarder 
kroner mindre til kommunal velfærd. ”I en tid hvor kommunerne bli-
ver presset af, at der kommer stadig flere ældre, kan det ikke undgå 
at gå ud over borgerne. Derfor vil vi gøre vores for at råbe regeringen 
op”, forklarede regionsformand Tine Nielsen på et facebookopslag. Et 
par måneder efter var der indkaldt til demonstration under parolen: 
Ja til tryghed og mere velfærd, nej til milliardbesparelser. Regeringen 
opgav siden at få vedtaget omprioriteringsbidraget.

POLITISK INTERESSEVARETAGELSE 
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FYSIOTERAPEUTER  
I FOLKESKOLEN

FYSIOTERAPEUTER I LÆGEPRAKSIS 
DER MANGLER LÆGER i Region Hovedsta-
den. 6 ud af 10 læger i hovedstadsområdet 
har lukket for tilgangen af nye patienter, 
og i Glostrup, Ishøj og Vallensbæk Kommu-
ner er der slet ingen ledige læger, viser en 
opgørelse fra PLO fra december 2016. Og 
problemet vil fremover vokse i takt med, at 
flere praktiserende læger går på pension. 

Derfor vil det være relevant at ansætte 
fysioterapeuter i lægepraksis. Fysiotera-
peuter kan nemlig aflaste lægerne ved 
at undersøge og diagnosticere patienter 
med muskel- og led-problemer. 

Medlemmerne af regionsbestyrelsen 
har de seneste to år promoveret ideen 

overfor politikere og andre interessenter. 
For som regionsformand Tine Nielsen i 
november 2016 skrev i Folkebladet for 
Glostrup, Brøndby og Vallensbæk: ”Lige 
nu forhandler praktiserende læger og 
regionen om vilkårene for almen praksis. 
Jeg håber, at de vil gøre det lettere at an-
sætte hjælpepersonale som fysioterapeu-
ter. Det vil løse en stor del af udfordringen 
med manglen på praktiserende læger”. 

Både patienter, samfundsøkonomien 
og det fysioterapeutiske arbejdsmarked vil 
have gavn af, at fysioterapeuter overtager 
nogle af opgaverne fra de praktiserende læ-
ger, der er ved at drukne i patienter. Danske 

Fysioterapeuter foretog i 2016 en analyse, 
der viser, at lægerne ikke bare kan hente 
hjælp hos fysioterapeuterne, men også kan 
få et økonomisk overskud ud af at overgive 
opgaven med udredningen af patienter med 
muskuloskeletale problemer. Hvis disse 
patienter bliver udredt af en fysioterapeut, 
vil der være plads til 200 flere patienter i 
hver lægepraksis, viser analysen,

Regeringen har erkendt, at der er et 
problem, og i februar 2017 præsenterede 
den en række forslag til, hvordan der kan 
sikres bedre lægedækning, herunder at der 
bør ansættes flere fysioterapeuter og an-
dre sundhedsprofessionelle i lægepraksis.

FYSIOTERAPEUTER I  
BESKÆFTIGELSESINDSATSEN
SYGDOMME OG SMERTER i muskler og led er årsag 
til, at alt for mange danskere står udenfor arbejdsmar-
kedet i kortere eller længere tid. I mange kommuner 
indgår fysioterapeuter i de tværfaglige rehabilitering-
steams, der behandler sager om ressourceforløb, fleks-
job eller førtidspension. Der er efterhånden ansat eller 
tilknyttet fysioterapeuter til beskæftigelsesindsatsen i 
mange af kommunerne i hovedstadsområdet. 

9 ud af 10 kommuner vurderer, at fysioterapeuter har 
en gavnlig effekt på borgernes mulighed for at komme 
i arbejde. Og knap hver fjerde kommune mener, at fysi-
oterapi bør inddrages i større omfang, viser en undersø-
gelse, som Danske Fysioterapeuter har foretaget. 

Det er baggrunden for, at regionsbestyrelsen har 
taget kontakt til de kommunale beskæftigelsesudvalg 
for gøre opmærksom på fysioterapeuters kompetencer 
og værdien i en tidlig indsats overfor udsatte borge-
re. Derudover har der været afholdt medlemsmøde i 
Region Hovedstaden om, hvordan der kommer flere 
fysioterapeuter i beskæftigelsesindsatsen. 

DER BLIVER HOLDT skarpt øje med den vederlagsfri fysioterapi i 
landets kommuner. De seneste år er der kommet flere patienter i 
den vederlagsfri ordning, bl.a. fordi politikerne på Christiansborg har 
besluttet at lade ordningen omfatte flere grupper af mennesker 
med handicap og fremskredne sygdomme. Derfor er udgifterne 
steget. Det er lægerne, der henviser, og patienterne selv, der vælger, 
hvor de vil behandles, mens kommunerne afholder udgifterne. 

De stigende udgifter har fået flere kommuner til at hævde, 
at der ikke er kontrol med ordningen, selv om de stigende udgif-
ter alene skyldes flere patienter. 

I 2016 valgte flere kommuner i Region Hovedstaden at under-
budgettere udgifterne til ordningen. Skønnet fra Danske Fysiote-
rapeuter på baggrund af tal fra Danmarks Statistik er, at der alt i 
alt manglede ni millioner kroner på de kommunale budgetter. 

”Det er vigtigt at huske på, at vederlagsfri fysioterapi er en 
sundhedsydelse, der gives til borgere med sklerose, spastiske 
lammelser og cystisk fibrose, og at de ingen ønsker har om at 
belaste de kommunale budgetter, men blot kunne bevare den 
førlighed, de trods alt har. Derfor håber jeg, at kommunerne vil 
kigge en ekstra gang på deres budgetter og anlægge en vurde-
ring, der har mere bund i virkeligheden”, som Tine Nielsen i maj 
2016 pointerede i Frederiksborg Amts Avis. 
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På vanlig vis forsøger Christine Antorini (S) 
her i Frederiksborg Amts Avis 13/5 at ven-
de tingene på hovedet. Striden står om ad-
gangskrav til gymnasiet, og Antorini forsø-
ger at lade som om, at hun og resten af social-
demokraterne ikke er uddannelsessnobber. 

Kort sagt, lyder det fra S, ønsker man at 
bryde den sociale arv ved at lade adgangs-

kravet til gymnasiet være på karakteren 2. 
Med andre ord kan den sociale arv kun bry-
des ved, at en person først går på gymnasiet 
og sidenhen på universitetet! Det er rent ud 
sagt disrespekt over for alle andre, og hvis 
ikke det er snobberi, så ved jeg ikke, hvad er. 

Ikke alle i gymnasiet
Alle skal ikke gå i gymnasiet, og det er i min 
og Dansk Folkepartis bog mindst lige så 
»fi nt« at være eksempelvis faglært eller er-
hvervsuddannet, som alt muligt andet. Det 
er virkelig trist, at socialdemokraterne på 
denne måde er med til at devaluere værdien 
af alt andet end det »saliggørende« gymnasi-
um. At socialdemokraterne så ikke selv kan 
se dette, kan virkelig undre.

Socialdemokratisk snobberi

» DAGENS JULIUS                                                                                                                               

Sygdom er ikke længere en privat sag. Danskerne accepterer, at chefen ringer til sygemeld-
te for at stille spørgsmål.

- Nej, det er ikke vagtlægen.

Fysioterapi

Af Tine 

Nielsen

Mennesker med alvorlige 
handicap og fremskreden 
sygdom kan få fysioterapi 
betalt af deres kommune 
- såkaldt vederlagsfri fysio-
terapi. Det har de kunnet 
i mange år, men alligevel 
oplever vi i Danske Fysiote-
rapeuter, at det er en udgift, 
der år efter år kommer bag 
på de fl este kommuner.

Tal fra Danmarks Stati-
stik viser, at kommunerne 
her i Region Hovedstaden 
har sat færre penge af i årets 
budgetter, end ordningen 
kostede sidste år. Det sker 
selvom antallet af patienter 
vokser. Et forsigtigt skøn 
for udgifterne i 2016 viser, at 
kommunerne her i regionen 
i år samlet set har sat ni mil-
lioner kroner for lidt af. Det 
svarer til en underbudgette-
ring på fi re procent.

Ordningen er skruet sådan 
sammen, at det er de prakti-
serende læger, der henviser 
patienterne til vederlagsfri 
fysioterapi og kommunerne 
får regningen. Det betyder, 
at patienterne nok skal få de-
res behandling. Når der alli-
gevel er god grund til at gøre 
opmærksom på kommuner-
nes dårlige budgetlægning, 
så er det fordi, vi desværre 
gang på gang har oplevet, 
at kommunerne forsvarer 
deres underbudgettering 
ved at mistænkeliggøre pa-
tienterne på ordningen. Får 
de ikke også frygteligt me-
get behandling? Er det ikke 
frygteligt, at kommunen 
ikke kan »sætte serviceni-
veauet«?

Det er afgørende at huske 
på, at vederlagsfri fysiotera-
pi er en sundhedsydelse, der 
gives til borgere ramt af for 
eksempel sklerose, spastisk 
lammelse og cystisk fi bro-
se. De ønsker ikke at være 
en belastning for kommu-
nens budgetter, men de har 
nu engang ikke selv valgt at 
blive syge - og behandlingen 
er typisk afgørende for, at de 
kan bevare den førlighed, de 
trods alt har.

Kommunerne må selv-
følgelig gerne være util-
fredse med udgifterne til 
ordningen. Men at bruge 
urealistiske budgetter til at 
kritisere udgifterne til en 
ordning, der hjælper nogle 
af de svageste borgere - og 
som kommunerne igennem 
KL selv er med til at aftale 
rammerne for - siger alt an-
det lige mest om den enkelte 
kommunes evne til at bud-
gettere.

Derfor håber jeg, at kom-
munerne vil kigge en ekstra 
gang på deres budgetter og 
anlægge en vurdering, der 
har mere bund i virkelighe-
den. For borgernes skyld, 
men også for kommunens 
egen. Det er aldrig rart at 
skulle tilpasse budgettet 
sidst på året.

Tine Nielsen er formand for

Danske Fysioterapeuter, Re-

gion Hovedstaden.

Fejl i kommunale 
budgetter

»  Jeg håber, at kom-

munerne vil kigge en 

ekstra gang på deres 

budgetter og anlægge 

en vurdering, der har 

mere bund i virkelighe-

den. 

Intet har større betydning for kommende generationers 
succes og velbefi ndende, end at unge piger får en uddannel-
se, og at der globalt er fokus på deres sundhed. 

Netop disse emner er temaet for den store internationale 
konference, som kronprinsesse Mary og statsminister Lars 
Løkke Rasmussen (V) i går åbnede i Bella centret, hvor 5000 
eksperter, politikere og NGOere fra mere end 100 lande er 
forsamlet frem til torsdag. Målet er at drøfte, hvordan re-
geringer og organisationer sammen kan fremme pigers og 
kvinders livsvilkår og rettigheder.

Når netop de unge piger er i centrum, er det ikke kun fordi 
deres ernæring, skolegang og rettigheder halter efter dren-
genes i et hav af lande, men især fordi al erfaring viser, at en 
ung piges adgang til uddannelse og prævention ikke bare 

er afgørende for hendes eget liv, men også for hendes børns 
opvækst og chancer i livet.

En uddannet kvinde stifter familie senere end den kvinde, 
der ikke har lært at læse. Hun får færre og sundere børn. 
Bare det, at en kvinde kan læse og skrive, øger sandsynlig-
heden for, at hendes børn overlever deres fem-års-fødsels-
dag med 50 procent, ligesom sandsynligheden for, at de kom-
mer i skole og klarer sig godt der, øges markant.

Med den viden i baghovedet er det dobbelt ulykkeligt, at 
piger stadig diskrimineres i store dele af verden. Meget ofte 
grundet religion, kultur og traditioner, og med de mest al-
vorlige konsekvenser i lande præget af stor fattigdom. Her 
vælges pigernes skolegang næsten per automatik fra, når 
familien er presset, og der er brug for ekstra hænder til at 
skaff e brød på bordet. Omfanget af denne prioritering - 
trods mange års internationalt fokus på pigers skolegang og 
rettigheder - illustreres af, at to tredjedele af verdens anal-
fabeter er kvinder. Mere præcist en halv milliard kvinder 

på verdensplan, hvilket igen afspejles i, at 70 procent af ver-
dens fattigste milliard er kvinder.

Der er lykkeligvis sket betydelige fremskridt over de sene-
ste årtier, også hvad angår pigers og kvinders uddannelse, 
sundhed, adgang til prævention og muligheder på arbejds-
markedet. Men tallene ovenfor illustrerer, at vi langtfra er 
i mål.

Derfor er det så vigtigt, at den aktuelle konference tør kon-
frontere ikke bare de økonomiske, men også de religiøse og 
kulturelle barrierer, der alt for mange steder stadig spærrer 
for pigers muligheder for at udnytte livets fulde potentiale. 
Det er vigtigt for både de unge kvinder, for deres kommende 
døtres og sønners skyld, og for at nationer verden over kan 
udnytte deres fulde potentiale for udvikling. 

 

 BJ

Uddannelse gør en verden til forskel

VEDERLAGSFRI 
FYSIOTERAPI
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FOLKEMØDET

Regionsfor-
manden sammen 
med Regions-
rådsformanden 
til Sund-
hedens 
Topmøde. 

15 bestyrelsesmedlemmer klar til at gå i aktion.  

VIL DU LÆSE nyheder og politisk debat med relevans for 
fysioterapeuter og holde dig opdateret om, hvad der foregår af 
fysioterapifaglige arrangementer og fyraftensmøder for fysi-
oterapeuter i hovedstadsområdet, bør du følge facebooksiden 
for Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Giv os et like.

FØLG DANSKE 
FYSIOTERAPEUTER REGION 
HOVEDSTADEN PÅ FACEBOOK 

PSYKIATRI
DER SKAL ANSÆTTES flere fysioterapeuter i psykiatri-
en. Derfor har bestyrelsen de seneste år arbejdet for at få 
indfriet målet. Vi ved, at fysisk aktivitet kan være med til at 
forebygge mange af de livsstilssygdomme, som mennesker 
med psykiske sygdomme ofte får, og som medvirker til, at 
de i gennemsnit dør 15 – 20 år tidligere end andre borgere. 
Vi ved også, at fysisk aktivitet og psykiatrisk fysioterapi kan 
være med til at forebygge tvang og give mennesker med 
psykiatriske sygdomme en bedre dagligdag. Derfor er der 
behov for flere fysioterapeuter i psykiatrien.

Det har været budskabet fra Tine Nielsen og bestyrel-
sesmedlemmerne fra Region Hovedstaden, når de har holdt 
møder med politikere, embedsmænd og organisationsfolk.

I marts 2015 var formand Tine Nielsen og regionbesty-
relsesmedlem Kristoffer Bunch til møde med regionsråds-
formand Sophie Hæstorp Andersen, hvor det bl.a. blev 
diskuteret, hvordan fysisk aktivitet kan nedbringe tvang 
og behovet for at etablere flere tilbud til børn og unge med 
psykiske problemer. Og i maj 2016 var regionsformand Tine 
Nielsen og bestyrelsesmedlem Line Schiellerup til møde 
med formanden for Region Hovedstadens psykiatriudval-
get, Karsten Skawbo-Jensen, for at fortælle om de opgaver, 
som fysioterapeuter kan løse i psykiatrien. 

Bestyrelsen er endvidere i færd med at undersøge, i hvor 
stort omfang der i to kommuner, Helsingør og Hillerød, 
udarbejdes genoptræningsplaner til patienter med psykia-
triske diagnoser. 

4000 FRISBEE’ER BLEV der delt ud til deltagerne på 
Folkemødet 2016, da Danske Fysioterapeuter satte 
fokus på behovet for fysisk aktivitet og fysioterapi til 
motorisk svage skolebørn. De 15 bestyrelsesmedlemmer 
fra Region Hovedstaden, iklædt blå jakker og tasker 
med foreningens logo, delte frisbee’er og foldere med 
foreningens budskaber ud og deltog i en række politi-
ske debatter. Folkemødet giver gode muligheder for at 
møde borgmestre, udvalgsformænd og politikere fra 
Hovedstadsområdet. Og det benyttede bestyrelsen sig 
selvfølgelig af. Både i 2015 og 2016. 
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UDDANNELSESREVISION

UDDANNELSE 

DE NYE STUDERENDE begyndte i 2016 på en fysioterapeutuddannelse, som er blevet ændret på en 
række områder. Det er resultatet af en revision af sundhedsuddannelserne. Regionsformand Tine 
Nielsen har via uddannelsesudvalgene og kontakt til studielederne fulgt udviklingen af den nye ord-
ning tæt. Lærerne på professionshøjskolerne i København og Hillerød har arbejdet hårdt (og gør det 
stadig) for at få uddannelserne sat sammen på måder, der opfylder de fleste ønsker til uddannelsen. 

ANTAL OPTAGNE PÅ FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN 
UDDANNELSESSTED  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  
 
Professionshøjskolen Metropol (København) 225 218 221  219  219 219 219
Professionshøjskolen UCC (Hillerød) 71 81 80  80  80 80 80
Professionshøjskolen Sjælland University College (Roskilde) 54 52 50  67  82 89 94
Professionshøjskolen Sjælland University College (Næstved) 78 80 80  95  80 83 85
Professionshøjskolen Lillebælt University College (Odense) 140 139 139  140  140 140 140
Professionshøjskolen UC Syddanmark (Esbjerg) 111 111 110  111  111 111 109
Professionshøjskolen UC Syddanmark (Haderslev) 38 38 38  38  38 37 37
Professionshøjskolen VIA University College (Aarhus) 145 146 146  146  146 146 146
Professionshøjskolen VIA University College (Holstebro) 81 80 79  80  80 80 80
Professionshøjskolen University College Nordjylland (Aalborg) 119 120 120  150  150 150 150
 
I alt 1.062 1.065 1.063  1.126  1.126 1.135 1.140

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet (tal fra KOT)

NYE STUDERENDE 

SKAL LÆRE 
DANSKE FYSIOTERAPEUTER AT KENDE

299 STUDERENDE BEGYNDTE i 2016 
fysioterapeutstudiet på de to profes-
sionshøjskoler i Region Hovedstaden. 
Optaget har været stabilt de seneste 
år. Flest studerende er der optaget 
på Professionshøjskolen Metropol i 
København. Her startede 219 stude-
rende i 2016. På Professionshøjsko-
len UCC i Hillerød var optaget på 80 
studerende. 

DE STUDERENDE SKAL lære Danske Fysioterapeuter at kende. Derfor er 
regionsformand Tine Nielsen flere gange i løbet af studiet på besøg på de to 
fysioterapeutuddannelser i regionen, bl.a. for at introducere til mulighederne 
på arbejdsmarkedet som nyuddannet fysioterapeut. Det er populært at blive 
fysioterapeut. I 2016 var der flest ansøgere per studieplads på fysioterapeutud-
dannelsen i Hillerød, blandt alle uddannelser. Her var der 17,3 ansøgere per plads. 

STUDERENDE SOM OBSERVATØR 
I BESTYRELSEN 
DET ER VIGTIGT, at de studerende har en stemme i regionsbestyrelsen. Det 
er baggrunden for, at bestyrelsen har besluttet, at de studerende skal have en 
observatørplads. Ny på posten er Nicolas Vejrup Mathiesen, udpeget af FLR, 
Fysioterapeutstuderendes LandsRåd. 
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FAGLIG UDVIKLING MEDLEMSAKTIVITETER 

DANSKE 
FYSIOTERAPEUTERS 
PRIS TIL EN ILDSJÆL 
ÅRETS MODTAGER AF Danske Fysioterapeu-
ters Pris 2016 blev fysioterapeut, uroterapeut 
og sexolog Birthe Bonde fra Region Hovedsta-
den. Prisen på 50.000 kroner gives til fysiote-
rapeuter, som har udmærket sig forsknings-
mæssigt, uddannelsesmæssigt eller på anden 
vis ydet en særlig indsats for udviklingen af det 
fysioterapeutiske felt.

Hovedbestyrelsen valgte Birthe Bonde som 
årets modtager på grund af hendes rolle i ud-
viklingen og synliggørelsen af den fysioterapeu-
tiske faglighed på det gynækologiske område, 
der har været med til at skabe arbejdspladser 
til fysioterapeuter. Og fordi hun som pioner og 
iværksætter uden overenskomst med sygesik-
ringen har været en inspiration for mange.

REGIONALFORDELING AF MEDLEMMER 

  1. jan 16 1. okt 16 1. jan 17 1. jan 17 

Hovedstaden 3.775 4.659 4.662 32% 
Sjælland 1.282 1.562 1.572 11% 
Syddanmark 2.705 3.218 3.226 22% 
Midtjylland 2.870 3.507 3.516 24% 
Nordjylland 1.151 1.486 1.480 10% 
Udland 137 104 96 1% 
Uoplyst 2.294 113 123 1% 

Medlemmer i alt 14.214 14.649 14.675 100% 

Antal  
medlemmer

Alle  
medlemmer

Andel

FLERE MEDLEMMER
DER ER KOMMET flere medlemmer af Danske Fysioterapeuter. I 
januar 2017 var der 14.675 medlemmer i foreningen, og 4.662 dem 
bor eller arbejder i Region Hovedstaden. 

Seniorudflugt til Christiania.  
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Mere indflydelse, repræsentantskabsdagsordenen til debat, 1 
1. oktober. 
Senior udflugt til Wiinblads museum, 17. oktober. 
Fyraftensmøde, Når enden er god, er alting godt, sygeplejerske 
Gerd Johnsen, 15. november. 
Hvad laver fysioterapeuter på Bornholm, 16. november.
Møde for praktiserende fysioterapeuter om  
arbejdsgiverforening, 5. december.  
Netværksmøde om beskæftigelsesindsatsen, 5. december. 
Smerter under bæltestedet, Birthe Bonde, 7. december. 

2017
Sidste nyt fra knibefronten, Ulla Due 18. januar. 
Sundhedsfremme, forskningsresultat af træning i 
arbejdstiden, 21. marts. 

2015
Medlemsmøde om FysioPilates, 18. marts.
Forårsudflugt for seniorer til Kalvebod Fælled, 27. maj.
Kan æbler og bananer være i samme kurv? General-
forsamling, 5. maj. 
Velfærdsteknologiernes indtog i vores praksis, 1. oktober.  
Efterårsudflugt for seniorer til Nordisk film, 4. november. 

2016
Netværksmøde om hverdagsrehabilitering, 14. marts. 
Netværksmøde for fysioterapeuter i psykiatrien, 4. april. 
Besøg i testlejlighed for velfærdsteknologi, 10. maj. 
Seniorudflugt til Christiania, 10. maj. 
Hva, hvor skal vi hen du? Dialogmøde i parken, 31. maj. 
Medlemsmøde på Bornholm, 14. juni. 
Netværksmøde om Palliativ Fysioterapi, 1. september. 

MEDLEMSMØDER 2015-2017 

REGIONALFORDELING AF MEDLEMMER 

  1. jan 16 1. okt 16 1. jan 17 1. jan 17 

Hovedstaden 3.775 4.659 4.662 32% 
Sjælland 1.282 1.562 1.572 11% 
Syddanmark 2.705 3.218 3.226 22% 
Midtjylland 2.870 3.507 3.516 24% 
Nordjylland 1.151 1.486 1.480 10% 
Udland 137 104 96 1% 
Uoplyst 2.294 113 123 1% 

Medlemmer i alt 14.214 14.649 14.675 100% 90 medlemmer deltog i maj 2015 i generalforsamlingen i Danske 
Fysioterapeut Region Hovedstaden. 

Region Hovedstadens seniorer tog en tur ind i dansk film- og 
tv-historie, da årets efterårsudflugt gik til Nordisk Film i Valby. 
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REGIONSBESTYRELSEN 
Tine Nielsen, 
formand

Børge Bo 
Hansen
genopstiller

Tilde 
Ransborg
genopstiller

Jes Mogensen
genopstiller

Mette 
Amstrup
genopstiller
ikke

Casper 
Mortensen
genopstiller
ikke

Rasmus 
Sylvest 
Mortensen
genopstiller

Per Tornøe
genopstiller

Anders 
Jæger 
Nielsen
genopstiller

REGION HOVEDSTADEN  

Anita 
Hansen
genopstiller 
ikke

Katja Milling 
Knudsen
genopstiller 

Lise 
Schiellerup, 
valgt af TR

Charlotte 
Larsen,  
valgt af TR

Per Norman 
Jørgensen
valgt på 
SU plads

Nicolas 
Vejrup
Mathiesen
observator

MEDLEMSINDFLYDELSE
DE SENESTE ÅR har vi her i hovedstaden sat fokus på med-
lemsinddragelse og medlemsindflydelse i Danske Fysiotera-
peuter. Bestyrelsen har inviteret til en række medlemsmøder 
for at få gode ideer til, hvordan vi i større omfang kan inddrage 
medlemmerne. På generalforsamlingen i maj 2015 stillede vi 
spørgsmålet, om man kan have æbler og bananer i samme 
kurv. Metaforen brugte vi til at få en debat om de mange mod-
stridende interesser, der er i en forening som Danske Fysiote-
rapeuter, som både organiserer ejere, lejere, ansatte m.fl. Vi fik 
en række gode input fra de 90 tilstedeværende medlemmer til 
det videre arbejde. I januar 2016 fremlagde Tine Nielsen og Line 
Schiellerup som medlemmer af hovedbestyrelsen vores tanker 
om medlemsinddragelse og indflydelse til inspiration. I maj 
2016 var der dialogmøde med 130 engagerede fysioterapeuter, 
hvor vi sammen genopfandt Danske Fysioterapeuter og skabte 
17 meget flotte og forskellige plancher, der udtrykte deltager-
nes håb og forventninger til foreningen. Og på repræsentant-
skabsmødet i november var der workshop om medlemsind-
flydelse. Senest har vi skrevet øget medlemsindflydelse som 
punkt i foreningens strategiplan 2018. 

DOGMEREGLER I BESTYRELSEN
TIDEN SKAL BRUGES bedst muligt, og regionens medlemmer 
inviteres i højere grad til at deltage i det politiske arbejde. Det er 
baggrunden for, at bestyrelsen har vedtaget et sæt dogmereg-
ler, som hjælp til det politiske arbejde. Målet er, at der arbejdes 
målrettet med de prioriterede emner, og at der er klarhed om, 
hvordan vi gør det, og hvad resultaterne af arbejdet skal være. 
Dogmereglerne er tilgængelige på regionens hjemmeside. 

NEM ADGANG TIL 
REGIONSFORMANDEN 
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
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REGNSKAB 2015 OG 2016

REGNSKAB

UDGIFTER
  2015 2016
n   Administration 41.916 211.234
n   Web 22.840 1.220
n   Studentermedhjælper 231.842 140.755
n   Formand 10.384 65.371
n   Bestyrelse 109.591 112.662
n   Folkemøde 57.898 58.185
n   Generalforsamling 89.401 98.151
n   Medlemsaktiviteter 44.963 38.190
n   Arbejdsgrupper 1.956 204
n   Diverse 3.658 648

I alt 614.446 726.619

INDTÆGTER
  2015 2016
Regionstilskud 595.273 610.532
Overført fra foregående år 100.000 80.827

I alt 695.273 691.359

4%

38%

2%

9%

7%

2015
Udgifteri alt:  
614.446 kr.

29%

9%

19%16%

14%
2016
Udgifteri alt:  
726.619 kr.

18%

7%

8%

5%

REGION HOVEDSTADEN HAR 
FÅET EN NÆSTFORMAND
ANTALLET AF OPGAVER er vokset det seneste år, og så er der 
et ønske om at sætte mere fokus på fysioterapi og den politiske 
interessevaretagelse. Det er baggrunden for, at Region Hoved-
staden i Danske Fysioterapeuter i en forsøgsperiode fra 1. januar 
2016 til 1. juli 2016 har haft en næstformand. Line Schiellerup har 
brugt en dag om ugen på at varetage opgaver for Danske Fysio-
terapeuter. Samtidig har regionsformand Tine Nielsen fået en 
kollega og sparringspartner. Forsøgsperioden faldt så godt ud, at 
regionsbestyrelsen har valgt at fortsætte med ordningen.

FEM FORSLAG TIL  
REPRÆSENTANTSKABSMØDET 
SOM UDLØBER AF medlemsmøder og medlemsdebatten, 
stillede repræsentanterne fra Region Hovedstaden 5 forslag til 
Danske Fysioterapeuters repræsentantskabsmøde i november 
2016. Bl.a. om at udvide repræsentantskabet med fem menige 
medlemmer og øge repræsentantskabets involvering i valgperi-
oden. Der var ligeledes forslag om at oprette en innovationspul-
je, om støtte til organisatoriske karriereveje og flere penge til 
forskning på nicheområder. Et forslag blev vedtaget og resten 
fik positive hensigtserklæringer med på vejen.

15%



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

Fysioterapi er mange ting, og vi arbejder mange 
forskellige steder.

Det er vores styrke, men også svagheden, når vi 
skal forklare andre, hvad fysioterapeuter kan og gør.

Derfor har vi brug for en fælles fortælling om 
fysioterapiens kerne.

Den er vi blevet enige om i hovedbestyrelsen.
Du kan læse fortællingen her på siden.
Vi er også valgt sloganet:  

”Vi holder mennesker i bevægelse”. Det er nemlig 
det, vi gør, når vi forebygger, vejleder, motiverer, 
behandler, træner og genoptræner.

Nu gælder det om at få brugt grundfortælling 
og slogan.

Så det står klarere for omverdenen, hvem vi er.
Læs grundfortællingen og brug den, når nogen 

spørger, hvad vi kan sammen og hver for sig.
I bestyrelsen i Danske Fysioterapeuter Region 

Hovedstaden vil vi bruge fortælling og slogan, 
når vi skal markedsføre os og fortælle borgere og 
politikere, hvad vi kan og gør.

Fysioterapi skal nemlig være et stærkt brand.
Ingen skal være i tvivl om, at det er os, der  

holder mennesker i bevægelse.
Det kan vi sammen sikre. 

 
Formand Tine Nielsen, Danske Fysioterapeuter 
Region Hovedstaden

Fysioterapiens kerne


