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PÅ VORES GENERALFORSAMLING i 2019 havde vi en 
dialog om, hvilke kompetencer fremtidens fysioterapeut 
får brug for, og om vi er klar til det? Noget af det, der kom 
frem, var, at vi som fysioterapeuter skal være omstillings-
parate og åbne overfor forandringer. Hvis nogen skulle 
være i tvivl om, at vi som faggruppe er klar til at håndtere 
nye udfordringer, så har Corona da i den grad vist, at det 
er vi!

Med virtuelle konsultationer, telefoniske opfølgninger, 
ændrede arbejdsopgaver, nedlukninger, skiftende krav 
om værnemidler og meget mere har det været en ander-
ledes og udfordrende tid. Jeg vil gerne rose jer alle sam-
men for det gå-på-mod, I har udvist. I har vist, at man kan 
regne med os som faggruppe – også når det bliver svært. 
Det bør i øvrigt også udmønte sig i fremtiden i form af 
anerkendelse, anseelse og ressourcer.

I starten af denne periode valgte regionsbestyrel-
sen ulighed i sundhed som et overordnet tema for den 
kommende tid. Problemerne her trådte på flere områder 
endnu tydeligere frem i Corona-pandemien. Blandt andet 
blev handicappede og ældre på plejehjem afskåret fra 
træning og behandling. Det er noget, vi kommer til at ar-
bejde videre med.

Selvom Corona har fyldt meget, er det langt fra det 
eneste, der er sket. Vi har blandt andet fået ny hovedor-

ganisation - Akademikerne. Ved overgangen mistede vi 
en del pladser i MED-systemet på de offentlige arbejds-
pladser, men især tillidsrepræsentanterne har lagt et im-
ponerende stykke arbejde i at opbygge nye relationer og 
sikre, at vi fortsat har indflydelse. På det regionale om-
råde har vi nu indhentet det tabte i overgangen, og det 
skal nok også lykkes på det kommunale i løbet af de kom-
mende år.

Der er også sket mange andre ting, som du kan læse 
mere om her i beretningen.

Det, vi savner allermest, er at møde jer til vores ar-
rangementer og ude på arbejdspladserne. Men selvom vi 
ikke kan mødes fysisk, så kan vi heldigvis stadig ses. Vi 
fortsætter med at arrangere virtuelle medlemsmøder - og 
lige så snart vi må mødes fysisk, hiver vi flere arrange-
menter op ad skuffen. Så husk at holde dig orienteret for 
eksempel via hjemmesiden og Facebook.

Til sidst vil jeg gerne sige tak. Tak til alle jer, der tager 
en tørn for hinanden. Som tillidsvalgte, arbejdsmiljøre-
præsentanter, i samarbejdsudvalg, i regionsbestyrelsen 
og så videre. Og tak til alle jer, der hjælper vores fælles 
fag på vej. Når vi nu har et forsøg med direkte adgang her 
i regionen, så skyldes det ikke mindst, at nogle af jer har 
arbejdet benhårdt for det. Med samarbejde og dialog kan 
vi nå langt sammen. 

KÆRE MEDLEM

Af Tine Nielsen, Regionsformand

https://www.fysio.dk/om-os/regioner/region-hovedstaden/kalender/generalforsamling-2021-region-hovedstaden
https://www.facebook.com/danskefysioterapeuterregionhovedstaden
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ET NYT PROJEKT, hvor borgere kan gå direkte til fysiotera-
pi uden en henvisning fra deres læge, er sat i gang i Regi-
on Hovedstaden. Fra 1. november sidste år kunne borgere 
i Frederikssund og Ballerup Kommune springe deres læge 
over og gå direkte til fysioterapeut med offentligt tilskud. 
Projektet er foreløbig aftalt til at løbe i et år.

”Vi ved fra udlandet, at det medfører høj patienttilfreds-
hed og kortere behandlingstid, og så kan det aflaste de prak-
tiserende læger. Så jeg er glad for, at Region Hovedstaden 
nu prøver det af i en dansk kontekst. Vi håber, at borgerne 
i de udvalgte kommuner opdager og benytter sig af denne 

nye rettighed, så forsøget kan påvise de positive effekter af 
direkte adgang til fysioterapi,” sagde regionsformand Tine 
Nielsen om projektet i en artikel fra Sjællandske Nyheder.

Det er i dag muligt at gå direkte til fysioterapeut uden 
lægehenvisning, men så får man ikke tilskud fra det of-
fentlige til behandlingen. Tilskuddet dækker cirka 40% af 
udgiften. Cirka 14 procent af alle henvendelser til prakti-
serende læger drejer sig om lidelser i muskler og skelet, 
så direkte adgang til fysioterapi kan betyde en væsentlig 
aflastning af de praktiserende læger. Gribskov og Gladsaxe 
Kommune er kontrolkommuner i projektet.

FORSØG MED DIREKTE ADGANG TIL FYSIOTERAPI

OVERENSKOMST MED ALTIDEN

I december 

2019 holdt 

Region Hoved-

staden et møde 

i Hillerød for 

fysioterapeuter 

fra de kommu-

ner, som er en 

del af projektet 

med direkte 

adgang.

DANSKE FYSIOTERAPEUTER HAR sammen med Ergoterapeutforeningen indgået en aftale om en ny overenskomst med den private 
virksomhed Altiden (tidligere Aleris Omsorg) efter et svært forhandlingsforløb.

Forhandlingerne, som blev ført med Dansk Erhverv, trak i langdrag og har taget flere år. På et tidspunkt, da forhandlingerne brød sam-
men, tog regionsformand Tine Nielsen selv fat i Altidens direktør, Miriam Toft, som ikke sad med til forhandlingerne.

”Jeg tog et møde med Miriam Toft, og vi blev enige om, at overenskomsten ikke skulle falde på nogle småting. Det satte gang i proces-
sen igen, og vi fik til sidst landet en aftale. Det var den bedste opnåelige aftale, og det er en god sikring af fremtidige ansatte i Altiden,” 
siger Tine Nielsen.

Den nye overenskomst betyder blandt andet, at nye medarbejdere får ret til fem feriefridage efter ni måneders ansættelse, fri med løn 
juleaften, nytårsaften og grundlovsdag samt ekstra betaling for arbejde udført efter klokken 17.00 på hverdage og i weekender.

Altiden varetager genoptræning for Gribskov Kommune. Virksomheden overtog ledelsen af centret efter en udbudsrunde i 2014. Al-
tiden har også overenskomst med en række andre faggrupper, som eksempelvis sygeplejersker og social- og sundhedsmedarbejdere.

https://sn.dk/Nordsjaelland/Borgere-kan-gaa-til-fysioterapeut-udenom-laegen/artikel/1380995
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TVÆRFAGLIG 
INDSATS LUKKET 
I KØBENHAVN

KØBENHAVNS KOMMUNE har be-
sluttet at lukke den tværfaglige 
indsats i rygteamet på Center for 
Genoptræning Nørrebro (tidligere 
Rygcentret) i Sundhedshus Nørrebro. 
Indsatsen blev lukket 1. juli 2020, og 
efterfølgende blev flere fysioterapeu-
ter fyret fra centret i efteråret. Det 
ærgrer regionsformand Tine Nielsen.

”Det går ud borgerne, og det går 
i særdeleshed ud over de svageste, 
som risikerer at blive kroniske smer-
tepatienter. Kommunen har haft ret 
stor succes med den tværfaglige ind-
sats og rygteamet. Men det flagskib 
har man valgt at nedlægge. Det er ikke 
bare ærgerligt, det er direkte dumt, 
set i lyset af, at man snakker om, der 
skal flere opgaver ud til kommunerne, 
og at man skal arbejde mere på tværs 
af forvaltninger og sektorer,” siger re-
gionsformand Tine Nielsen.

Ud over fysioterapeuter havde den 
tværfaglige indsats i centret læger, 
kiropraktikere og socialrådgivere til-
knyttet. På den måde kunne de lave 
en helhedsvurdering af den enkelte 
patient. Socialrådgiverne kunne ek-
sempelvis støtte borgerne med at 
komme i arbejde igen. Det tværfagli-
ge team samarbejdede også med job-
formidlingen.

Rygcentret blev etableret i 2000 
som led i omlægning af det fysiote-
rapeutiske tilbud i Københavns kom-
mune, hvor man samtidig nedlagde de 
kommunale fysiurgiske klinikker, opret-
tede ydernummer til praktiserende og 
samlede diverse kommunale fysiotera-
peutiske stillinger i træningscentre.

ANALYSE  
AF PRAKSIS- 
SEKTOREN

DET SENESTE ÅR har regionsbestyrelsen også drøftet og arbejdet med praksis-
sektoren og en analyse fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for 
Velfærd. Regionsbestyrelsen arbejdede blandt andet med analysen på sit seminar i 
efteråret 2020.

Det var sidste år, at VIVE udgav en rapport, der analyserede praksissektoren for 
fysioterapi. Rapporten, som er bestilt af Danske Fysioterapeuter, viser blandt andet, 
at styringen af praksissektoren på mange områder fungerer rigtig fint.

Analysen viser dog også, at der er udfordringer i den måde systemet med yder-
nummer fungerer på. I rapporten bliver der peget på, at der kan være nogle udfor-
dringer med systemet som for eksempel, at kapaciteten ikke er klart defineret, og at 
patienter har svært ved at forstå systemet.

På regionsbestyrelsens seminar 

i efteråret 2020 præsenterede 

næstformand Noor Jady analysen 

af praksissektoren fra VIVE.

PILOTPROJEKT MED FYSIOTERAPEUTER 
I AKUTMODTAGELSEN

FYSIOTERAPEUTER HAR VÆRET en del af akutmodtagelsen på Herlev og Gentof-
te Hospitals Herlev-matrikel og på Bispebjerg Hospital i forbindelse med et projekt, 
som har kørt i Region Hovedstaden. Projektet ”Fremtidens akuthospital – fysiotera-
peuter i akutmodtagelsen” blev sat i gang i foråret 2019. Det betød, at patienter ikke 
kun blev mødt af læger og sygeplejersker, når de ankom til akutmodtagelsen, men 
også af fysioterapeuter.

24 fysioterapeuter fra Herlev/Gentofte Hospital og Bispebjerg Hospital deltog i 
projektet og indgik i de tværfaglige teams i akutmodtagelserne. I projektet havde 
fysioterapeuterne først seks dages undervisning, hvorefter de kom ud at arbejde i 
akutmodtagelserne i fire-seks måneder. I forløbet var der fokus på ryg, hofte, skul-
der og bækken samt skader efter fald.

Formålet med projektet var at undersøge, hvordan fysioterapeuter kunne indgå i 
hverdagen i akutmodtagelsen, samt hvilke kompetencer de kunne bidrage med i akut-
teamet og i patienternes forløb. Det er Uddannelsesfagligt Råd i Region Hovedstaden, 
som har finansieret projektet i forlængelse af arbejdet med ”Fremtidens Hospital”.

Der er blevet udarbejdet en evaluering og afrapportering til Uddannelsesfagligt 
Råd. I afrapporteringen af projektet lød det blandt andet, at det var en gevinst med 
fysioterapeuternes supplerende faglighed, og det var ifølge alle parter meningsfyldt 
at udvikle samarbejdet. Det næste skridt bliver at drøfte, hvordan man kan imple-
mentere dele af de gode erfaringer fra projektet til resten af regionen.

https://www.vive.dk/da/udgivelser/fysioterapi-i-danmark-14708/
https://www.vive.dk/da/udgivelser/fysioterapi-i-danmark-14708/
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PÅ BESØG I KOMMUNERNE

REGIONSFORMAND TINE NIELSEN og formand 
Tina Lambrecht besøgte sammen fire kommuner 
i hovedstaden i løbet af 2019 - Frederikssund, Hil-
lerød, Glostrup og Københavns Kommune. På de 
veltilrettelagte besøg fik de et godt indblik i de 
forskellige kommunale arbejdspladser, og hvordan 
de strukturerer deres tilbud og løser deres opgaver 
med kommunens borgere.

I København besøgte Tine Nielsen og Tina Lam-
brecht både Hjælpemiddelcentret og Arbejdsmiljø 
København. De to arbejdspladser gav et godt indblik 
i, hvordan de prioriterer tværfaglighed og samar-
bejder på tværs af forvaltningsområder. I Frede-
rikssunds Kommune gav fysioterapeuterne et godt 
indblik i visitationen.

De var vidt omkring i Hillerød og fik vendt både 
kræftrehabilitering og mentale indsatser for bor-
gere fra jobcentret. Ved det sidste besøg i Glostrup 
hørte de om arbejdet med at opruste på døgnreha-
bilitering. Regionsbestyrelsen har besluttet, at de 
meget gerne vil ud på arbejdspladsbesøg, når det 
bliver muligt igen.

Hos Arbejdsmiljø København hørte Tine Nielsen og Tina Lambrecht blandt andet om 

fysioterapeuternes opgaver med træning i arbejdstiden og indsatser for gravide.

Tina Lambrecht 

og Tine Nielsen 

fik også en 

grundig drøftelse 

af frit valg 

til træning 

med fysio-

terapeuterne i 

Hillerød.

FOKUS PÅ ULIGHED I SUNDHED
REGIONBESTYRELSEN HAR SAT en indsats i gang med det over-
ordnede tema ”ulighed i sundhed”. Under det tema har regions-
bestyrelsen valgt at fokusere på, om de svageste borgere med et 
fysisk eller psykisk handikap har mulighed for at opfylde det natio-
nale mål på 30 minutters fysisk aktivitet om dagen.

Derfor inviterede regionsbestyrelsen i efteråret 2019 til et med-
lemsmøde, som centrerede sig om det spørgsmål. Her blev der sat 
fokus på emnet og diskuteret udfordringer og muligheder. Arran-
gementet blev holdt i samarbejde med Dansk selskab for Fysiote-
rapi til Voksne med Udviklingshæmning. Til mødet var der blandt 
andet oplæg fra en praksiskonsulent og en pædagog.

Medlemsmødet fik skabt opmærksomhed omkring emnet. 
Efterfølgende blev Tine Nielsen gjort opmærksom på et problem 

i Københavns Kommune, hvor svage borgere blev flyttet fra det 
kommunale specialtilbud. Regionsformanden tog derefter kontakt 
til kommunen og har været til møde med socialforvaltningen sam-
men med Linnea Nedergaard Møller, formand for Dansk selskab for 
Fysioterapi til Voksne med Udviklingshæmning.

”Der er flere pårørende til borgere, som er blevet flyttet til ve-
derlagsfri fysioterapi (praksissektor speciale 62), som har klaget. 
De har ikke fået medhold. Men det er ikke holdbart at flytte nogle 
svage, krævende borgere over i et regi, hvor der ikke er lavet en in-
dividuel vurdering om, det kan hænge sammen med den handicap-
pedes dagligdag, og om der er fysioterapeuter med kompetencer-
ne til at håndtere deres handikap. Jeg er i kontakt med kommunen 
for at finde en løsning på problemet,” fortæller Tine Nielsen.
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DANSKE FYSIOTERAPEUTER 
I MEDIERNE

REGIONSFORMAND TINE NIELSEN har været aktiv i de danske 
medier de seneste par år. Det er blevet til interviews med medi-
er som P4 København og Sjællandske Nyheder og debatindlæg i 
aviser som Politiken. Regionsformanden har skrevet og udtalt sig 
om alt fra forsøg med direkte adgang til fysioterapi med tilskud til 
lukningen af en tværfaglig indsat i København og aktive ældre, der 
er begyndt at gå til fysioterapi. 

”Vi har fået en generation af pensionister, der gerne vil være 
aktive, selvom de er godt oppe i årene, og samtidig er der blevet 
flere af dem. De to ting til sammen kan virkelig mærkes hos vores 
medlemmer,” sagde regionsformand Tine Nielsen om stigningen 
i de aktive ældre i en artikel bragt i Søndagsavisen Vestegnen og 
hos Sjællandske Nyheder.

Det er ikke kun hovedstadens fysioterapeuter, der har fået 
opmærksomhed i medierne de seneste par år. I perioden 1. janu-
ar 2019 til 31. december 2020 har Danske Fysioterapeuter været 
nævnt i danske medier mere end 800 gange ifølge en søgning på 
Infomedia.

Regionsformand Tine Nielsen blev i sommeren 2019 interviewet om 

stigningen i antallet af ældre over 70 år, som går til fysioterapi, til en 

artikel i Søndagsavisen Vestegnen.

SUNDHED8   2. juli 2019

AF PETER ERLITZ
peter.erlitz@sn.dk

SUNDHED: I Ishøj er der i pe-
rioden fra 2013 til 2018 sket en 
stigning på 142 procent i antal-
let af +70-årige, som går til fysi-
oterapi. Også andre kommuner 
på Vestegnen ligger meget højt.

Det viser en opgørelse fra 
fag- og interesseforeningen 
Danske Fysioterapeuter, ba-
seret på tal Danmarks Statistik.

I Region Hovedstaden har 
stigningen fra 2013 til 2018 
i gennemsnit været på 47 
procent. Kun tre kommuner 
i Vesteg- nens område 
l i g- ger under 

dette 

tal.
Generelt er der gang 

i butikken hos fysiotera-
peuterne, og ifølge Danske 
Fysioterapeuter skyldes det 
især de gråhårede patienter 
på 70 år og opefter.

Ifølge Tine Nielsen, der er 
regionsformand for Danske Fy-
sioterapeuter, skyldes det især, 
at de ældre har større forvent-
ninger til, hvad de skal kunne.

- Vi har fået en generation 
af pensionister, der gerne vil 
være aktive, selvom de er godt 
oppe i årene, og samtidig er 
der blevet flere af dem. De to 
ting til sammen kan virkelig 
mærkes hos vores medlemmer, 
siger hun.

En tredje årsag til de flere 
patienter hos fysioterapeuter-
ne skal findes hos de praktise-
rende læger. For at få tilskud 

til behandlingen hos en prak-
tiserende fysioterapeut, skal 
man have en henvisning fra 
sin læge. Og netop de prakti-
serende læger har også en del 
af æren for, at flere kommer til 
fysioterapeut.

- I takt med, at der bliver 
mere og mere evidens for 
træning som behandling af 
en lang række sygdomme, så 
henviser lægerne også flere og 

flere. Min klare forventning 
er, at det vil blive endnu flere 
fremover. Der bliver forsket me-
get mere i effekten af fysiotera-
pi end der gjorde tidligere. For 
mange patienter er træning en 
vigtig del af behandlingen - og 
så har det ikke de bivirkninger, 
som medicinsk eller kirurgisk 
behandling har, siger Tine 
Nielsen.

Et godt eksempel er patien-

ter med artrose - tidligere kal-
det slidgigt - i knæet. Mange 
af disse patienter blev tidligere 
opereret, men videnskabelige 
studier har vist, at målrettet 
træning er langt den bedste be-
handling for de fleste af disse 
patienter - både når man ser 
på smerter og funktionsevne.

Selvom der er solid evidens 
for, at træning er førstevalget 
ved knæartrose, så halter sy-
stemet dog bagefter.

- Det er et problem, at ope-

ration stadig er gratis for pa-
tienterne, mens de skal betale 
størstedelen af regningen selv, 
hvis de går til fysioterapeut. 
Operationer er ovenikøbet væ-
sentligt dyrere end trænings-
forløb. Det betyder, at vi som 
samfund kommer til at betale 
mere for en behandling, der er 
dårligere, siger Tine Nielsen.

Hun opfordrer derfor kom-
munerne til at tale med regi-
onen om at tilbyde den form 
for træning gratis.

Run på fysioterapeuterne
TRÆNING. Der er sket en stor stigning i de +70-åriges brug af fysioterapi. Ishøj ligger højest.

Fakta |

FYSIOTERAPI PÅ VESTEGNEN

Tallene viser kommune for kommune, hvor mange borgere 
på 70 år og opefter, der gik til fysioterapi i 2013 og 2018 
- og udviklingen. Tallene omfatter såkaldt »almindelig 
fysioterapi«.

Kommune 2013 2018  Udvikling

 � Albertslund 300 472 57 %

 � Brøndby 413 571 38 %

 � Glostrup 296 377 27 %

 � Greve 745 1210 62 %

 � Hvidovre 545 782 43 %

 � Ishøj 155 375 142 %

 � Rødovre 485 758 56 %

 � Vallensbæk 164 316 93 %

Kilde: Danmarks Statistik

Flere og flere borgere på 70 
år og opefter går til fysiote-
rapeut. Foto: Yuri Arcurs.

Rødovre Centrum, tlf. 36 41 11 55
Waves, Greve,  tlf. 43 90 33 12 
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Jernbanegade, Køge, Tlf. 56 66 08 66
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NY POLITISK 
STRUKTUR I DANSKE 
FYSIOTERAPEUTER 
PÅ VEJ

DEN POLITISKE STRUKTUR i Danske Fysiotera-
peuter er ved at blive kigget grundigt igennem, og 
i efteråret kom arbejdsgruppen med sit forslag til, 
hvordan strukturen kan ændres. Formålet med den 
nye struktur er blandt andet at sikre, at medlem-
merne kan deltage mere og styrke foreningens po-
litiske indflydelse.

Arbejdsgruppen anbefaler blandt andet, at der 
kommer flere direkte valg, en central næstformand, 
at den lokale struktur bliver ændret, så regionsbe-
styrelserne bliver mindre, samt at der bliver oprettet 
21 lokale klynger i hele landet. Hovedstadens regi-
onsbestyrelse har kigget forslaget grundigt igennem 
og indsendt et høringssvar.

Det var på repræsentantskabsmødet i 2018, at 
det blev besluttet at kigge den formelle og uformelle 
politiske struktur i Danske Fysioterapeuter igennem. 
På mødet kom Region Hovedstaden (også) med flere 
forslag til ændringer i strukturen herunder forslaget 
om næstformand, den nære medlemsservice m.fl. 
Hovedstadens forslag var medvirkende til, at det blev 
besluttet at sætte arbejdet med strukturen i gang.

Der blev efterfølgende nedsat en arbejdsgruppe. 
Arbejdsgruppens forslag til en ny struktur er blevet 
sendt i høring i alle nævn, udvalg, sektioner og råd i 
Danske Fysioterapeuter. Der er blevet lavet et sam-
let dokument med alle høringsvar, hvor hovedsta-
dens svar også er med.

Der har (også) været indsamlet input til struk-
turen gennem eksempelvis kvalitative interviews 
med medlemmer og besøg på arbejdspladser. Der-
udover blev den politiske struktur også diskuteret på 
dialogmødet mellem de fem regionsbestyrelser og 
repræsentantskabet i december 2019. Det er på det 
ekstraordinære repræsentantskabsmøde i august i 
år, at hovedbestyrelsen vil indstille sit forslag til en 
ny politisk struktur på baggrund af al den viden, som 
har været indsamlet.

https://sn.dk/Vestegnen/Run-paa-fysioterapeuterne/artikel/854272
https://www.fysio.dk/nyheder/nyheder-2020/forslag-til-ny-struktur
https://www.fysio.dk/globalassets/documents/organisation/reprasentantskabet/rep2021/horingssvar-til-eftersynsgruppens-anbefalinger-til-danske-fysioterapeuters-fremtidige-politiske-struktur.pdf
https://www.fysio.dk/globalassets/documents/organisation/reprasentantskabet/rep2021/horingssvar-til-eftersynsgruppens-anbefalinger-til-danske-fysioterapeuters-fremtidige-politiske-struktur.pdf
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BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSFORHOLD

DER ER STADIG LAV ARBEJDSLØSHED i Region Hovedstaden. Kun 
Region Sjælland har en lavere ledighed. Sidste år lå ledigheden på 
3,5 procent i Region Hovedstaden, hvilket er under den gennem-
snitlige ledighedsprocent for hele landet, som lå på 4,0 procent.

Det er ikke kun de erfarne fysioterapeuter med flere år på ar-
bejdsmarkedet, som kan finde job. Det gælder også de nyuddan-
nede. Af de fysioterapeuter, som blev færdiguddannede i 2019 i 
Region Hovedstaden, var blot 5,0 procent ikke i arbejde som fy-
sioterapeut i juni sidste år ifølge en dimittendundersøgelse fra  
2020.

”Problemet med ledigheden er, at det primært er dimittender, 
som kommer i klemme. Men meget tyder på, at de kommer i arbej-
de, og at de kommer i arbejde forholdsvist hurtigt, hvilket er rigtig 
godt. Mit indtryk er også, at der er en større diversitet af arbejds-
pladser i hovedstaden, end der måske er i de andre regioner,” siger 
regionsformand Tine Nielsen. 

Ledighedsprocenten for de nyuddannede i hovedstaden står 
også i kontrast til de andre regioner. I både Region Nordjylland og 
Midtjylland var 13 procent af de nyuddannede fra 2019 stadig uden 
job i sommeren 2020. Særligt udfordrende er det i Syddanmark, 
hvor 32 procent af dimittenderne fra 2019 stod uden arbejde i juni 
2020. Hvert år bliver der optaget godt 1.100 nye studerende på lan-
dets fysioterapeutuddannelser heraf ca. 300 i hovedstaden. Årligt 

er der dog kun en nettotilgang til arbejdsmarkedet på cirka 600 
fysioterapeuter, fordi der også er fysioterapeuter, der forlader ar-
bejdsmarkedet.

Selvom ledigheden er lav i hovedstaden, har den stadig været 
stigende de seneste 5 år. Den er steget fra 2,6 procent i 2016 til 
3,5 procent sidste år. Det er på tværs af alle fem regioner, at ledig-
heden er steget sammenlignet med 2016. Den gennemsnitlige le-
dighedsprocent for hele Danmark lå sidste år på 4 procent. Region 
Syddanmark er den region med flest uden arbejde med en ledig-
hedsprocent på 5,5 procent sidste år.

Kigger man nærmere på sidste år, hvor coronavirus ramte Dan-
mark, svingede ledigheden en del i løbet af året. I starten af året 
lå ledigheden på 2,3 procent og steg løbende hen over foråret. Den 
toppede i juli, hvor der var 6,1 procent fysioterapeuter i hovedsta-
den uden job. Resten af året kom flere og flere dog i arbejde igen, 
og ved slutningen af året var ledighedsprocenten tilbage på 2,3 
procent ligesom i begyndelsen af 2020.

”Selvom vi ikke har særlig høj ledighed her i hovedstaden, skal vi 
alligevel tage det alvorligt, at der er fysioterapeuter, der har svært 
ved at komme i arbejde.”

I januar 2021 var der 1.544 fysioterapeuter ansat i kommunerne i 
hovedstaden. Det er en stigning på 30 medarbejdere siden 2018. For 
de regionalt ansatte har der de seneste tre år været en stigning på 

LAV LEDIGHED I HOVEDSTADEN

LEDIGHEDSPROCENT FOR FYSIOTERAPEUTER I DSA

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2018

2019

2020

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %
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REGIONALE LEDIGHEDSPROCENTER I 2020

FYSIOTERAPEUTER ANSAT I KOMMUNER, REGION HOVEDSTADEN 

jan/18 jan/19 jan/20 jan/21 Ændringer i tal Ændringer i procenter

1.514 1.439 1.505 1.544 30 1,9%

Kilde: KRL      

FYSIOTERAPEUTER ANSAT I KOMMUNER, HELE LANDET 

jan/18 jan/19 jan/20 jan/21 Ændringer i tal Ændringer i procenter

4.640 4.880 4.962 5.012 372 7,4%

Kilde: KRL      

FYSIOTERAPEUTER ANSAT I REGIONER, REGION HOVEDSTADEN 

jan/18 jan/19 jan/20 jan/21 Ændringer i tal Ændringer i procenter

660 654 664 676 16 2,4%

Kilde: KRL      

FYSIOTERAPEUTER ANSAT I REGIONER, HELE LANDET 

jan/18 jan/19 jan/20 jan/21 Ændringer i tal Ændringer i procenter

2.012 2.067 2.147 2.275 263 11,6%

Kilde: KRL      

FYSIOTERAPEUTER ANSAT I PRIVATE SEKTOR, HELE LANDET

jan/18 jan/19 jan/20 jan/21 Ændringer i tal Ændringer i procenter

5.984 5.813 6.093 6.421 437 6,8%

Note: Fysioterapeuter dækker over alle autoriserede fysioterapeuter.

Kilde: Særudtræk fra Danmarks Statistik 

FYSIOTERAPEUTERS BESKÆFTIGELSE

16 medarbejdere, så der nu er 676 
regionalt ansatte fysioterapeuter i 
hovedstaden.

På landsplan har der også væ-
ret en stigning i de kommunalt 
ansatte. I januar 2021 var der an-
sat 5.012 fysioterapeuter i landets 
kommuner. Det er en stigning på 
372 fysioterapeuter siden 2018. 
For de regionalt ansatte er der en 
stigning på 263 fysioterapeuter i 
samme periode.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Hele landet

Region Hovedstaden

Region Midtjylland

Region Nordjylland

Region Sjælland

Region Syddanmark

8 %

7 %
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DET ER GODT ET ÅR SIDEN, at coronavirus gjorde sit indtog i 
Danmark med massive konsekvenser for hele samfundet. Det 
har været en udfordrende og svær tid med krav til afstand, af-
spritning, værnemidler, virtuel træning og hjemmearbejde.

I foråret sidste år manglede der værnemidler og klare og 
rettidige udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen, som Danske Fy-
sioterapeuter kunne formidle videre til medlemmer og arbejds-
pladser. I efteråret ramte anden bølge af corona, og ikke lang tid 
efter kom anden nedlukning af landet. Det har været en lang 
periode med usikkerhed og uforudsigelighed.

Corona har kunnet mærkes i alle sektorer af fysioterapi, hvor 
flere også har været flyttet til andre arbejdsopgaver og har måt-
tet udvise stor fleksibilitet. Fysioterapeuter på hospitalerne har 
arbejdet som frontpersonale med patienter smittet med corona 
på covid-afdelinger og oplevet et presset hospitalsvæsen. Der 
har været fysioterapeuter, som er blevet omskolet til at hjælpe 
til på intensivafdelingerne og oplært i, hvordan man bruger re-
spiratorer.

I kommunerne har der været fysioterapeuter, som er blevet 
oplært i plejen. På den måde kunne de træde til og hjælpe, hvis 
plejesystemet blev for presset af den nye virus. Hos de praktise-
rende fysioterapeuter har flere oplevet, at patienter ikke turde 
møde op i klinikken, fordi de var sårbare og holdt sig fra at gå ud. 
Plejehjem var lukket også for, at fysioterapeuter kunne behandle 
borger, der havde behov. De er gået fra i perioder at have haft 
svært at få deres forretning til at køre rundt til at have rigtig stor 
tilgang af patienter den seneste tid.

”Under corona har fysioterapeuterne været utrolig omstil-
lingsparate. De skal have en meget stor cadeau. Nogle er ek-
sempelvis gået fra at have almindelige genoptræningsopgaver 
til også at gå ind i akutopgaver i døgnvagt og andre fra at møde 
fysisk med patienter til at skulle arbejde virtuelt. Man kan sige, 
at corona har sat fokus på vores virke og gjort det tydeligere, 
hvilken vigtig rolle vi som fysioterapeuter udfører i sundhedssy-
stemet,” siger regionsformand Tine Nielsen.

Arrangementer er blevet aflyst på stribe, og virtuelle møder 
er blevet hverdag. Der har været holdt talrige møder om corona 
sidste år, og der har i Danske Fysioterapeuter været arbejdet på 
at sikre ordentlige forhold for fysioterapeuterne i den her usæd-
vanlige tid. Der har blandt andet været arbejdet på at sikre løn-
kompensation til de praktiserende fysioterapeuter, lokale aftaler 
og sikre, at fysioterapeuter fra alle sektorer kunne blive testet 
hurtigt i ”fast track”.

ET ÅR MED CORONA
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UDDANNELSE

ANTAL OPTAGNE PÅ FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN

UDDANNELSESSTED 2016 2017 2018 2019 2020

Københavns Professionshøjskole (Sigurdsgade)* 219 219 219 219 219
Københavns Professionshøjskole (Hillerød)* 80 80 80 80 80
Professionshøjskolen Absalon 179 180 166 180 180
Professionshøjskolen UC Syddanmark 146 146 144 144 135
Professionshøjskolen Lillebælt University College 140 140 142 145 145
Professionshøjskolen VIA University College 226 226 226 226 226
Professionshøjskolen University College Nordjylland 150 150 150 150 150

I alt 1140 1141 1127 1144 1135
Kilde: UFM

DANSKE FYSIOTERAPEUTER ER SKIFTET OVER TIL AKADEMIKERNE

DEN 1. JANUAR 2020 blev Danske Fysioterapeuter en del af ho-
vedorganisationen Akademikerne (AC). Det har været en stor op-
gave at forberede og sikre overgangen fra Fagbevægelsens Hoved-
organisation (FH) til AC.

Regionsbestyrelsen har brugt en del tid på overgangen og på 
at finde en vej ind i AC-fællesskabet. Det har været en prioritet at 
forsøge at sikre tillidsrepræsentanternes indflydelse og pladser i 
forskellige udvalg efter skiftet til AC, så fysioterapeuterne er sikre 
på at have indflydelse på de beslutninger, som påvirker deres op-
gaver og arbejdsmiljø.

”Særligt i regionen har vi allerede fået en fod indenfor. På det 
regionale område har vi lige fordelt pladserne i medarbejder- og 
samarbejdsudvalg. Der er det gået rigtigt godt, og der har i den 
forbindelse været et rigtig godt samarbejde mellem de lokale 
AC-organisationsrepræsentanter. I kommunerne er der stadig no-
get arbejde foran os. Vores tillidsrepræsentanter har løftet en stor 
del af arbejdet. De har været gode til at gribe fat i de andre organi-
sationers tillidsrepræsentanter og opfordret til samarbejde,” siger 
regionsformand Tine Nielsen.

For tillidsrepræsentanterne i Region Hovedstaden har det der-
for blandt andet involveret en del opsøgende arbejde med at finde 
og skabe kontakter til de nye organisationsrepræsentanter fra AC. 

Selvom Danske Fysioterapeuter er skiftet til AC, har regionsbe-
styrelsen stadig fokus på at bevare relationerne og samarbejdet 
med andre organisationer i Fagbevægelsens Hovedorganisation og 
Sundhedskartellet.

”I hovedstaden forsøger vi at fastholde samarbejdet med de 
gamle sundhedskartelorganisationer. Selvom vi har skiftet hoved-
organisation, har vi stadig fælles interesser. Derfor har vi lavet et 
samarbejdsforum for organisationerne fra det gamle sundheds-
kartel, hvor vi vil mødes regelmæssigt. Corona har dog sat det på 
pause, men vi begynder at mødes igen, når det er muligt,” siger 
Tine Nielsen.

Beslutningen om at skifte til AC blev taget på repræsentant-
skabsmødet i efteråret 2018. Det skete efter, at FTF og Landsorga-
nisationen i Danmark (LO) cirka et halvt år inden besluttede at lade 
de to organisationer fusionere 1. januar 2019 til Fagbevægelsens 
Hovedorganisation.

AC er en paraplyorganisation for organisationer med medlem-
mer med en videregående, akademisk uddannelse. Ergoterapeut-
foreningen og Jordemoderforeningen kom også med i AC sidste år. 
Tilsammen tilførte det AC ca. 28.000 medlemmer. Akademikerne 
tæller nu 28 faglige organisationer og har mere end 400.000 med-
lemmer. 

*tidl. Metropol og Ucc
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MEDLEMSAKTIVITETER

MEDLEMSMØDER OG ARRANGEMENTER I 2019 OG 2020

Der blev holdt tillidsrepræsentantmøde med høj sol og coronavenlig afstand i det fri i juni sidste år.

I efteråret 2020 holdt regionsbestyrelsen et virtuelt 

dialogmøde. Punkter fra beretningen 2018-2020 

blev præsenteret, og medlemmerne havde mulighed 

for at byde ind med emner, som de gerne ville have 

taget op på repræsentantskabsmødet.

Region 

Hovedstadens 

seniorer var draget 

på udflugt til Vartov i 

det indre København
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2019

Seniorudflugt til Bakkehuset, 20. juni.

Styring, trivsel og plads til faglighed, 3. oktober.

Seniorudflugt: Vartov og Grundtvig, 3. oktober.

Medlemsmøde: ”Har de svageste borgere i  
samfundet mulighed for at opfylde de nationale  
mål for fysisk aktivitet?”, 5. november.

Årsmøde for praktiserende fysioterapeuter,  
12. november.

Fra idé til forretning: ”Fokus på innovation,  
entreprenørskab og det at skabe sit eget job”. 
19. november.

2020

Medlemsmøde for fysioterapeuter med  
interesse for rygsmerter, 16. april. 
Udsat på grund af corona

Medlemsmøde for visitatorer og sagsbehandlende  
fysioterapeuter, 22. april.
Udsat på grund af corona

Dialogmøde ”FED Fysioterapeut”, 12. maj.
Udsat på grund af corona

Overvejer du at gå ledervejen? 19. maj  
(webinar)

Medlemsmøde for visitatorer og sagsbehandlende  
fysioterapeuter, 27. oktober.

Virtuelt dialogmøde, 28. oktober.

Årsmøde for praktiserende fysioterapeuter,  
6. november.

Tine Nielsen,  
Formand 
På valg  
forår 2022

Line Schiellerup  
- genopstiller 

Anders Breinholt  
Nielsen  
– valgt for TR

Anja Birkehøj  
Mattey  
– ikke afklaret

Børge Bo  
Hansen  
- genopstiller

Charlotte  
Larsen,  
valgt for TR 

Jeanette  
Præstegaard  
- genopstiller

Jes Mogensen  
- genopstiller 

Katja Milling  
Knudsen  
-genopstiller

Per Normann  
Jørgensen,  
valgt for SU 

Per Tornøe  
- genopstiller 

Rasmus Sylvest  
Mortensen  
- genopstiller

Stine Holm  
Petersen  
- genopstiller

Tilde Ransborg  
- genopstiller 

Karen Elverskov  
- genopstiller 

Suppleanter:  
Birgitte Greby  
(suppleant  
TR valgte)

REGION HOVEDSTADEN

REGIONSBESTYRELSEN
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FLERE MEDLEMMER  
I REGION HOVEDSTADEN

DANSKE FYSIOTERAPEUTER FORTSÆTTER med at 
vokse. Fra 1. januar 2018 til 1. januar 2021 er antallet af 
medlemmer i foreningen vokset fra 14.474 til 15.478. I 
Region Hovedstaden er der også kommer flere med-
lemmer til. I samme periode er antallet af medlemmer 
vokset fra 4.464 til 4.691. Det vil sige, at der er kommet 
227 flere medlemmer i regionen de seneste 3 år.

SØG STØTTE TIL DIT 
ARRANGEMENT
HAR DU ELLER din arbejdsplads lyst til at planlægge 
et fagligt arrangement for fysioterapeuter i Region Ho-
vedstaden, så kan du få hjælp fra Danske Fysioterapeu-
ter. I kan få støtte til arrangementet, og vi kan hjælpe 
med lokaler, annoncering, kontakter m.v. Læs mere på 
fysio.dk eller send en mail til: hovedstaden@fysio.dk

FØLG OS PÅ FACEBOOK
VIL DU LÆSE NYHEDER og politisk debat for fysiote-
rapeuter og holde dig opdateret om, hvad der foregår 
af fysioterapifaglige arrangementer og fyraftenmøder 
for fysioterapeuter i hovedstadsområdet, kan du føl-
ge Danske Fysioterapeuter i Region Hovedstaden på  
Facebook. Giv os et like på:

facebook.com/
danskefysioterapeuterregionhovedstaden

REPRÆSENTANTSKAB 2020-2022
ANDERS BREINHOLT NIELSEN, Charlotte Larsen, Jeanette Præste-
gaard, Katja Milling Knudsen, Line Schiellerup, Per Norman, Rasmus 
Sylvest Mortensen, Stine Holm og Tilde Randsborg er valgt til at 
sidde i repræsentantskabet i perioden fra 1. juli 2020. Jes Mogensen 
og Børge Bo Hansen er henholdsvis valgt som 1. og 2. suppleant. Re-
gionsformand Tine Nielsen har også en plads i repræsentantskabet.

NYE BESTYRELSESMEDLEMMER
DER ER BLEV VALGT nye medlemmer til regionsbestyrelsen for 
perioden 2019-2021. Anja Birkehøj Mattey er nyt medlem sammen 
med Karen Elverskov, der blev valgt som suppleant, men nu er ind-
trådt i bestyrelsen i stedet for Noor Jady.

REGIONSBESTYRELSENS ARBEJDE
I REGIONSBESTYRELSEN har vi et godt fællesskab, hvor vi præger 
drøftelser med hver vores faglige viden og politiske holdninger. Det 
giver gode faglige og fagpolitiske diskussioner, som er med til at 
bringe faget fremad.

Vi hilser altid nye aktive medlemmer velkommen, så hvis du har 
overvejet at stille op, så spørg endelig til hvordan vi arbejder.

NETVÆRK FOR 
FYSIOTERAPEUTER I 
MYNDIGHEDSFUNKTION

Efter et par tilløb er der blevet oprettet et netværk som også har 
oprettet egen facebookside (20+) Fysioterapeuter ansat i myndig-
hedsfunktion | Facebook

https://www.facebook.com/danskefysioterapeuterregionhovedstaden
https://www.fysio.dk
https://www.facebook.com/groups/389396278869488/
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REGNSKAB

FREMTIDENS FYSIOTERAPEUT
EFTER ET GODT ARBEJDE på Generalforsamlingen, spørge-
skema og behandling i regionsbestyrelsen blev resultatet en 
artikel og en video samt en viden om, at vi er godt på vej. 
Du kan finde mere information her.

REGNSKAB 2019 OG 2020*

UDGIFTER

2019 2020

Regionstilskud 701.088 709.604

Overført fra foregående år 72.593 333.851

I alt 773.681 1.043.455

INDTÆGTER

2019 2020

    Administration 119.381  130.420 

    Web  12.573   12.573 

    Studentermedhjælp  117.280   164.685 

    Formand  5.273   4.345 

    Næstformand  427   148.881 

    Bestyrelse  100.557   78.207 

    Generalforsamling  74.909   -   

    Medlemsaktiviteter  9.431   230 

I alt  439.830   539.341 

2019
Udgifter i alt:  
439.830 kr. 

2 %

14 %

27 %

24 %

  3 %

  2 %

27 %

31 %

17 %

28 %

23 %

  1 %

  1 %

2020
Udgifter i alt:  
539.341 kr. 

Regionsbestyrelsen er i gang med en af ringerunderne til de 

nyuddannede fysioterapeuter i hovedstaden, marts 2019.

INDSATS FOR DIMITTENDER
TO GANGE OM ÅRET ringer regionsbestyrelsen til de nyud-
dannede fysioterapeuter for at ønske dem tillykke og høre om 
deres jobsituation. De fortæller samtidig om Danske Fysiote-
rapeuter, og hvad de nye fysioterapeuter kan bruge foreningen 
til. I 2020 blev ringerunden dog aflyst på grund af corona og i 
stedet sendte regionsbestyrelsen en mail til de nye dimitten-
der. I år planlægger regionsbestyrelsen som noget nyt at invi-
tere dimittenderne til et digitalt møde.

* Der kan forekomme ændringer i det endelige regnskab for 2020, 
som endnu ikke er revideret og godkendt at hovedbestyrelsen.

https://www.fysio.dk/om-os/regioner/region-hovedstaden/nyheder/fremtidens-fysioterapeut-skal-besidde-tre-kompetencer


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




