
Beretning for Danske Fysioterapeuter Region hovedstaden 2006 

Indledning 
Du er nu i gang med at læse den første beretning i Danske 
Fysioterapeuters nye Region Hovedstaden. 
Den 1. januar ændrede Danske Fysioterapeuter struktur, 
således at 15 kredse blev ændret til 5 regioner. 126 
kredsbestyrelsesmedlemmer blev til 58 
regionsbestyrelsesmedlemmer og 15 fritidsformænd blev til 5 
fuldtidsformænd. Og så er der Færø-kredsen der forblev 
uændret 
Kommuner og amter/region har også haft travlt med at 
tilpasse sig det nye Danmarkskort og de ændrede opgaver. 
Derfor har årets arbejde båret meget præg af både den 
landspolitiske strukturreform og vores egen, Danske 
Fysioterapeuters, strukturreform. 
Med en fuldtids regionsformand er der mulighed for at være 
tilgængelig overfor både politikere, samarbejdspartnere og 
medlemmer. Der er tid til at sætte sig ind i tingene og tid til at 
agere med kort varsel. Der er skabt mulighed for, at Danske 
Fysioterapeuter kan deltage i arrangementer, temadage og 
udvalgsarbejde på lokalt plan på lige vilkår med andre 
organisationer.  
Så alt i alt er det en ny struktur med nye arbejdsformer, store 
muligheder og udfordringer, der skal afsøges og afprøves.  
Region hovedstaden er landets største og den kan være svær 
at overskue, så vi har stadig brug for tilbagemeldinger om, 
hvad der sker rundt omkring i regionen. Skriv gerne til os. 
Vi glæder os til at se rigtig mange medlemmer til 
generalforsamlingen. 

Regionsbestyrelsen 

Sammensætning 
Hovedstadens Regionsbestyrelse består af  
1 Regionsformand 
9 medlemmer valgt på generalforsamlingen (+2 suppleanter) 
2 medlemmer valgt af og blandt tillidsrepræsentanter 
1 medlem valgt af og blandt kontaktpersoner 
1 studerende valgt af og blandt de studerende (vakant) 
Regionsbestyrelsen skal stille med 10 medlemmer + 
regionsformanden til Repræsentantskabet.  
Se medlemmerne ovre til højre 
Vibeke Laumann trådte ud af regionsbestyrelsen d. 1. oktober 
 
Regionens bestyrelses medlemmer kommer med forskellig 
faglig og organisatorisk baggrund, erfaring og geografisk 
placering. Alle 4 tidligere kredse er repræsenteret i 
regionsbestyrelsen. Der er medlemmer fra den private og 
offentlige sektor, ansatte, ejere og lejere fra klinikker, 
hospitalsfysioterapeuter og ansatte fra institutioner og centre. 
Nogle er ”garvede” inden for organisatorisk arbejde og har 
siddet i de tidligere kredsbestyrelser og/eller allerede flere 
gange deltaget på Repræsentantskabsmøde, andre er helt 
”grønne” uden tidligere erfaring i politisk eller organisatorisk 

Regionsbestyrelsen 
I Billeder og ord 

 

 

 

 

 

 

Navn: Tine Nielsen 
Arbejdssted: Formand for 
Region Hovedstaden. 
Valggrundlag: Valgt ved 
urafstemning i regionen 

Navn: Annette Lykkegård 
Arbejdssted:  Amager Hospital
Valggrundlag: valgt i 2006 
blandt regionens TR for 1 år 
 

Navn: Majbritt Fjord Pedersen
Arbejdssted: Børneterapien 
Københavns Amt. pr. 
01.01.2007 Børneterapien 
Gentofte Kommune   
Valggrundlag: valgt i 2006 
blandt regionens TR for 1 år 
Navn: Irene Stilling 
Arbejdssted: Rygcenteret Hans 
Knudsens Plads 
Valggrundlag: 
Generalforsamling, valgt i 2005 
for 1år – på valg  

 
 

Navn: Marianne Stannum 
Arbejdssted: Stenløse 
fysioterapi, indlejer. 
Arbejdsområde:  
Valggrundlag: 
Generalforsamling, på valg i 2008
 

Navn: Bettina Jensen  
Arbejdssted: Fysioterapien 
Bispebjerg Hospital 
Valggrundlag: 
Generalforsamling, på valg i 
2008 
 



arbejde. 
 

Regionsbestyrelsens arbejde 
Vi har brugt en del tid i starten på at finde vores arbejdsform, 
og diskutere og vedtage en forretningsorden. 
I 2006 valgte vi at, hovedvægten af arbejdet skulle lægges på 
den regionale sundhedspolitik. 
 
I første omgang var det vigtigt at finde ud af, hvad det er for 
et område, vi dækker. Hvilke kommuner er der? Hvilke 
kommuner bliver lagt sammen? Kender vi nogen i de 
forskellige kommuner? Kender vi noget til kommunens 
planer for genoptræningen? Hvem sidder som ledere for det 
fysioterapeutiske område? Hvad er de enkelte kommuners 
sundhedspolitik – har de overhovedet en sundhedspolitik?. 
I et forsøg på at holde os ajour med hvad der foregår i 
kommunerne, har hvert bestyrelsesmedlem fået tildelt et antal 
kommuner, som man så forsøger at følge udviklingen i.  
Dette har vist sig at være mere besværligt i nogle kommuner 
end andre. Vi har forsøgt at følge med på kommunale 
hjemmesider, nogle sidder i MED-udvalg eller har kolleger, 
der gør. Vi har fået kontakter med lokale embedsmænd og 
politikere i flere kommuner og Region Hovedstaden bl.a. via 
møder, konferencer, seminarer  m.m.  
Ovennævnte affødte, at vi har prøvet at belyse, hvad der er af 
formelle og uformelle netværk blandt fysioterapeuter i 
regionen. 
I samarbejde med ergoterapeutforeningen, Region Øst, har vi 
været vært ved to arrangementer for kommunale terapeut 
ledere.  
 
Med sammenlægning af 4 kredse og 4 kulturer, en ny 
fuldtidsformand og et arbejdsfelt hvor målet er mere lokal 
sundhedspolitik, hvor fysioterapeuter er aktører, var det 
vigtigt, at vi indbyrdes fik nogle diskussioner om holdninger 
til forskellige sundhedspolitiske emner – hvilke holdninger 
har vi i Regionsbestyrelsen og hvad er vores budskab når vi 
gå ud  som repræsentanter for Danske Fysioterapeuter.  
 
Københavns  kommune (hvor der bor knap 1/3 af regionens 
borgere) har udarbejdet en ny sundhedspolitik, som vi har 
afgivet høringssvar på, endvidere inviterede de til et seminar 
mhp. at få inspiration til hvordan deres sundhedspolitik skal 
udmøntes. 
 
Vi besluttede tidligt at prioritere, at der skulle laves Faglige 
arrangementer (beskrives senere). 
 
Vi har holdt 6 heldagsmøder og 1 eftermiddags/aftenmøde, 
foruden 2 dage til regionskonference og 2 dage til 
Repræsentantskabsmøde.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Navn: Per Normann Jørgensen
Arbejdssted: Klinik for 
fysioterapi Borgergade 20 
Valggrundlag: kontaktpersoner 
for praktiserende 

Navn: Jes Mogensen 
Arbejdssted: Klinik for 
Fysioterapi, Aakirkeby. 
Valggrundlag: 
Generalforsamling, på valg i 
2008 
 

Navn: Kirsten Carstensen  
Arbejdssted: Klampenborg 
fysioterapi 
Arbejdsområde:  
Valggrundlag: 
Generalforsamling, valgt for 
1år – På valg 
 
Navn: Solvejg Pedersen 
Arbejdssted: Frederiksberg 
Sundhedscenter 
Valggrundlag: 
Generalforsamling, på valg i 
2008 
 

Navn: Lene Banke 
Arbejdssted: Træningen 
Øresundshjemmet 
Valggrundlag: 
Generalforsamling, valgt for 
1år – på valg 

 
 

Navn: Barbara Juen 
Arbejdssted: Værløse 
Fysioterapi 
Valggrundlag: 
Generalforsamling, på valg i 
2008 

 
 

Navn: Lisbeth Ebbesen 
Arbejdssted:  Holte 
Fysioterapi 
Valggrundlag: 
Generalforsamling, Suppleant –
indtrådt 1. okt. 2006  
på valg 

 



 

Regionskonferencen 

16. og 17. maj 2006 
Første Regionskonference i Danske Fysioterapeuters historie 
fandt sted på Nyborg Strand den 16. og 17. maj 2006. Fra 
Hovedstadsregionen mødte vi fuldtalligt op i glad forventning 
om, at vi nu fik tid og rum til at arbejde med politikerrollen i 
den nye struktur – og den forventning blev opfyldt. 
Første dag handlede om det udadrettede fokus, anden dag 
vendte vi blikket indad i de respektive bestyrelser. Begge 
dage var tilrettelagt med såvel eksterne som interne 
oplægsholdere og mellem oplæggene var bestyrelserne i gang 
med konkrete opgaver. 
 
Hvilken politikertype er du? Den indignerede, opportunisten, 
magtmennesket eller politikeren med de gode trylleord, som 
åbner alle døre. Hvilke mål vil du arbejde med i bestyrelsen? 
Ja, det gav en masse stof til eftertanke og gode diskussioner.  
Keld Albrechtsen skærpede fokus på politikerrollen. Hvordan 
tænker og agerer man som politiker? Med udgangspunkt i 
konkrete eksempler fra den politiske arena hørte vi om 
strategiske alliancer, hvad er målet for kontakter? Saglighed, 
troværdighed, forberedelse, timing, kontakt med pressen. 
Spændende oplæg og fint krydret med historier fra det 
virkelige liv. 
Sundhedspolitik 2007 i Danske Fysioterapeuter. 
Sundhedspolitiske udfordringer i Danske Regioner. Hvad ved 
vi, hvad tror vi, hvad gør vi – i maj måned så 2007 (ifht. 
strukturreformen) fuldstændig sløret ud. Heldigvis er en del 
brikker faldet på plads siden. 
 
Første dag sluttede fint med, at regionsbestyrelserne holdt 
møde med en lokal politiker fra egen region. Alt det, vi havde 
hørt i løbet af dagen kunne nu ”afprøves” på en af de 
politikere, vi skal matche i regionsarbejdet. En spændende 
dag sluttede direkte ude i det virkelige liv! 
 
På anden dag var vi selv i gang det meste af dagen. Det 
handlede bl.a. om organisering af bestyrelsesarbejdet, 
mødekultur, mødeledelse. Konsulent Steffen Löfvall styrede 
os med præcision igennem dagen. Hvordan vil vi arbejde i 
bestyrelsen? Hvilke forventninger har vi til arbejdet og 
hinanden?  Vi fik diskuteret og formuleret vort fundament for 
bestyrelsesarbejdet. Dejlig konkrete arbejdspapirer, som vi 
også siden har haft glæde af, og som vi – ikke mindst – kan 
evaluere ud fra. 
 
Anden dag sluttede med et oplæg fra Aage Frandsen om ” De 
bedste – og de værste – lobbyister”. Hvad sker der egentlig 
inde på Christiansborg? En lille flig blev løftet – dejligt for 
nysgerrigheden – og selvfølgelig interessant at høre om 
politikerlivet på toppen af vores demokratiske system. Igen en 
flot afslutning for dagen og konferencen som sådan.  
 

Lidt Fakta om regionen 
Regionen består af de tidligere 
1., 2., 3. og 7. kreds.  
Antal medlemmer af Danske 
Fysioterapeuter: ca. 2766  
 
Tillidsvalgte (Kontaktpersoner, 
Tillids- og 
sikkerhedsrepræsentanter): ca. 
170 
 
Indbyggere ca. 1,6 millioner 
(30%) 
Areal ca. 6 % 
Pr. 1/1-07 er der 
29 kommuner (98 i hele landet)
Regionens kommuner er:  
Albertslund 
Allerød 
Ballerup  
Bornholm  
Brøndby 
Dragør 
Egedal  
Fredensborg  
Frederiksberg  
Frederikssund  
Frederiksværk-Hundested  
Furesø 
Gentofte  
Gladsaxe  
Glostrup  
Gribskov  
Helsingør  
Herlev 
Hillerød  
Høje-Tåstrup  
Hørsholm 
Hvidovre  
Ishøj 
København  
Lyngby-Taarbæk  
Rudersdal 
Rødovre 
Tårnby 
Vallensbæk 



Danske Fysioterapeuters 
Repræsentantskabsmøde 
den 24. og 25. november 2006 
Repræsentantskabet er Danske Fysioterapeuters øverste 
myndighed. Her lægges sporene ud for de kommende to års 
politisk arbejde. Også her slog Danske Fysioterapeuters nye 
struktur tydeligt igennem, idet repræsentanterne var valgt fra 
såvel regionsbestyrelser (30) som bestyrelser fra 
fraktioner/fagfora/faggrupper (15), tillidsrepræsentanter (2), 
sikkerhedsrepræsentant (1), kontaktperson (1), Færøerne (1), 
regionsformænd (5), formandskab (2). Region Hovedstaden 
deltog med 11 repræsentanter inkl. regionsformanden. I 
regionsbestyrelsen var der repræsentanter, der havde været 
med mange gange før og nogle, som aldrig havde været med.  
Der var masser af diskussionslyst under hele 
repræsentantskabet. Beretningen blev gennemgået og uddybet 
grundigt. Så grundigt at tidsplanen allerede på det tidspunkt 
blev skubbet. 
19 forslag til vedtægtsændringer og 19 forslag til beslutning 
(der var 5 fra regionsbestyrelsen, der stillede et forslag til 
vedtægtsændring). Vi var rigtig langt omkring – kl. 21.30 
lørdag aften sluttede repræsentantskabet efter kampvalg til 
Hovedbestyrelsen.  
5 medlemmer skulle vælges af og blandt repræsentanterne, 7 
stillede op. De valgte blev: Carsten Jensen, Kirsten Ægidius, 
Eva Hasselbalch, Lene Christoffersen og Solvejg Pedersen. 
Klar og parat til den nye Hovedbestyrelse som udover 
ovennævnte består af de 5 regionsformænd og 
formandskabet. 
 
Danske Fysioterapeuter har dækket Repræsentantskabet i 
detaljer på såvel hjemmeside som i fagbladet – hermed en 
opfordring til læse om det der. 

Aktiviteter/medlemsmøder 
På vores første bestyrelsesmøde tog vi en princip 
beslutningen om at bevare medlemsmøder både med fagligt 
og fagpolitisk indhold. 
For at tilgodese hele regionen valgte vi at fordele møderne 
rundt omkring i regionen. 
Hillerød er udpeget til at være regionshovedstad, så derfor 
startede vi her med at lade os ”provokere” af Fysioterapeut 
Pernille Thomsen med et meget spændende debatindlæg om 
vores menneskesyn, vores tilgang til patienterne og vores 
mulighed for at påvirke menneskers livsstil og vaner. 
Det andet møde blev afholdt på Bispebjerg hospital, hvor 
fysioterapeuterne Jonna Jensen og Susan Christensen gav os 
en smagsprøve på BAT – Body Awarnes Therapy. Det var en 
rigtig fysioterapiaften med praktiske øvelser på gulv. Da BAT 
mest har været kendt i psykiatrien gav det andre sektorer 
mulighed for at stifte bekendtskab med denne 
behandlingsform (bl.a. til kroniske smertepatienter). Da der 
var mange tilmeldte valgte vi at gentage arrangementet. 
Det sidste møde blev afholdt på KAS Glostrup og var et 
”auditoriemøde med et foredrag af Henning Langberg om 

P ogram for Generalforsamlinger n 
Tid: Lørdag d. 20. januar 2007,  kl. 10 – 16 
Sted: Gentofte Hospital, auditoriet 
 
kl. 10 –12 

• Velkommen v/regionsformand Tine 
Nielsen 

• Referenceprogram for ligamentskader i 
knæ v/ortopædkirurg Michael 
Krogsgaard 

• Effektivfysioterapeutisk behandling af 
patienter med lumbal discusprolaps 
v/fysioterapeut Hanne Albert 

kl. 12 – 13 
• Regionsgeneralforsamling 

kl. 13 – 16 
• ”Styr lige dit kropssprog” v/Klovn 

Henrik Rasmussen 
• Målemetoder og Måleredskaber 

v/fysioterapeut Thomas Maribo 
• Afslutning. 

Der vil være et let traktement. 
Tilmelding nødvendig på: 
Hovedstaden@fysio.dk  
 
se endvidere fagbladet nr. 22/06 
 

mailto:Hovedstaden@fysio.dk


fødder og føddernes biomekanik. Vi kom langt omkring, det 
indbefattede både løb, holdning, fodtøj og (selvfølgelig!) 
såler. 
På Bornholm er der en kursusgruppe, der har arrangeret nogle 
møder, hvor der er søgt om tilskud fra regionen. Endvidere 
har regionsbestyrelsen besluttet, at den vil tildele Bornholm et 
rådighedsbeløb på 6-8000 kr. til lokale arrangementer. 
Vi bestræber os på at være alsidig i emnevalg og mødeform 
og prøver at finde steder, der ligger let tilgængeligt. 
Har du forslag til emner, så kom frem med dem. I 
januar/februar planlægger vi årets arrangementer, men det 
betyder ikke, at der kan opstå noget senere på året.        
Vi havde i samarbejde med Kost- og ernæringsforbundet og 
Ergoterapeutforeningen arrangeret en temaeftermiddag om 
forebyggelse og sundhedsfremme. Den var vi desværre nødt 
til at aflyse pga. for få tilmeldinger. 

Hjemmeside 

Bestyrelsen får sin egen hjemmeside, der forhåbentlig er 
tilgængelig fra 01.01.2007 på adressen 
http://hovedstaden.fysio.dk . Bestyrelsens mål er, at 
hjemmesiden er overskuelig, let at bruge og indeholder de 
oplysninger, man som fysioterapeut i Region Hovedstaden 
har behov for. Her vil enhver kunne se, hvem der er med i 
bestyrelsen, få et indblik i bestyrelsens arbejde via referater 
o.lign og se hvilke arrangementer, der er og kommer i 
regionen. Det er en ny side og ny opgave, så vi håber at få 
respons fra sidens brugere, så den fortløbende udvikles. 

www.Fyska.dk  
 Den gamle Københavns amtskreds udarbejdede en 
hjemmeside, hvor alle fysioterapeutiske tilbud i amtet blev 
opført. Hjemmesidens styrke er bl.a., at der kan søges på 
behandlingstilbud på tværs af sektorer. Den giver såvel os 
selv som vore kunder og samarbejdspartnere et klart overblik 
over de muligheder, der er tilgængelige. Man kan danne sig et 
overblik over regionen eller blot over egen kommune eller 
postdistrikt. 
Opdateringen er den enkelte arbejdsplads ansvarlig for. 
Vedligeholdelsen af siden finansierede Københavns Amt. 
Regionsbestyrelsen har besluttet at udvide hjemmesiden til at 
dække hele regionen.  
Arbejdet er gået i gang og der vil i starten af det nye år, 
komme breve til alle de arbejdspladser/tilbud, vi har 
registreret via medlemsregistreringen  

Strukturreformen 

Det offentlige område 
Ifølge den nye sundhedslov overtager kommunerne 
finansieringen af al ambulant genoptræning og 70% af 
genoptræningen under indlæggelsen. Regionen bevarer dog 
ansvaret for genoptræning under indlæggelsen og den 
”specialiserede” del af den ambulante genoptræning.   
Det betyder, at der i sommeren og efteråret 2005 blev regnet 

http://hovedstaden.fysio.dk/
http://www.fyska.dk/


og beskrevet hvilke og hvor mange fysioterapeutiske opgaver, 
kommunerne fik ansvar for og derfor kunne flyttes fra 
hospitalerne og ud til kommunerne. Næsten alle kommuner i 
regionen har valgt at hjemtage de fleste af de opgaver de har 
ansvaret for. Derfor har der i de fleste kommuner været en del 
aktiviteter for at finde ud af, hvordan de skal løfte opgaven 
fra 1. januar 2007. I nogen kommuner har det givet mulighed 
for nytænkning og flere steder samarbejder man på tværs af 
kommunegrænserne for at løse opgaven. Og så er der de 
kommuner, hvor det er svært at få øje på, hvad de har tænkt 
sig efter 1/1-07  
Med strukturreformen blev Psykiatrien definitivt adskilt fra 
somatikken på hospitalerne. Den største forandring vil dog 
være på H:S hospitalerne, da psykiatrien ikke længere 
kommer til at høre under den hospitalsledelse, hvor de 
geografisk ligger, men bliver samlet under samme 
(virksomheds)ledelse i hele Regionen. 
Vi er repræsenteret ved MED-forhandlingerne i Region 
Hovedstaden, der er ved at være afsluttet og underskrevet, og 
også i Københavns kommunes sundhedsforvaltning - der lige 
er gået i gang. 

Det private område 
Hvad betyder Kommunalreformen for privat praksis? 
I forhold til samarbejdet med den offentlige sygesikring, sker 
der formelt set ingen forandring, overenskomsten løber videre 
som hidtil. I virkelighedens verden kan der dog ske 
væsentlige forandringer, når tidligere 5 amter/kommuner skal 
blive til een region. Der har været forskellige måder og 
forskellige forudsætninger for at lave praksisplaner, både ud 
fra traditioner og økonomi. Der er i de enkelte 
amter/kommuner lokale aftaler (kaldet §2-aftaler) som virker 
ud over den faste overenskomst. Det kan være aftaler om 
praktiksteder, specielle ydernumre til bassin eller specialhold. 
Disse aftaler videreføres, indtil der i forbindelse med aftale 
om ny praksisplan laves nye regionsdækkende aftaler.  
 
Organisatorisk har der været udpeget et Forberedende 
samarbejdsudvalg, med repræsentanter fra det Kommende 
regionsråd, kontaktpersoner fra Danske Fysioterapeuter fra de 
5 Amter/Kommuner og vores regionsformand som 
observatør.  Der har været afholdt 2 møder. Der er nedsat 2 
udvalg som arbejder med henholdsvis en arbejdsbeskrivelse 
af en kommende praksiskonsulentordning og med at skabe et 
grundlag for at udarbejde en ny praksisplan.  
Det nye Samarbejdsudvalg i 2007 kender vi endnu ikke 
sammensætningen eller størrelsen af, da politikkerne skal 
konstituere sig først. 
 
Sideløbende med arbejdet med kommunalreformen, er der 
samlet krav ind til forhandling om en fornyelse af 
sygesikringsoverenskomsten. 
Der er afholdt et møde 6. november på Glostrup Sygehus med 
et rigtig godt fremmøde. Formanden, næstformanden og 
regionsformand var tilstede. Johnny Kuhr startede med et 
indlæg omkring ejer/lejer debatten. Der blev debatteret 

Medlemmerne i tal (pr. 20/12-06): 
Praktiserende m. ydernr.:  691 
 Herunder: 

Lejere: 396 
Ejere: 199 
Ansatte + Vikarer 88 
Mobile 19 

Praktiserende u. ydernr.:  27 
 
Ansatte på overenskomster under: 
KL + Kbh. og Frb 502 
 Ledere 63 
 Basis og Andre 439 
 
ARF + H:S 691 
 Ledere 81 
 Basis og Andre 610 
 
Studerende 
Passive 70 
 
Medlemmer i alt 2766 
 
Tallene kan ikke lægges sammen, da de ikke er 
et fuldstændigt billede af sammensætningen, en 
enkelt person kan også optræde i flere 
katerorie.  



ydernummertildeling, specialistydernumre, pensionsordning, 
udvidelse af praksiscertifikat, uddannelsespuljer og 
honorarstruktur. Til sidst på mødet blev der valgt 
kontaktpersoner. I 2007 vil vi have 7 kontaktpersoner plus 
suppleanter til at dække Regionen. 6 er valgt på årsmødet i 
november i Glostrup. 1 er valgt på Bornholm. 
 
Ud over det arbejde vi har for sygesikringen, giver 
Kommunalreformen måske på længere sigt nye muligheder 
for et samarbejde med de nye kommuner, som fra nytår får 
opgaver med genoptræning. Kommunernes Landsforening 
laver ikke en central aftale med Danske Fysioterapeuter, så 
det bliver de enkelte Kommuner og klinikker/grupper af 
klinikker, som i givet fald skal lave aftaler. Danske 
Fysioterapeuter må gerne give vejledning f.eks. i form af 
udkast til standardkontrakt. 

Sundhedsaftaler 
Mellem de 29 kommuner og Regionen skal der laves 
sundhedsaftaler. Disse aftaler skal være indgået og sendt til 
sundhedsstyrelsen senest 1.april 2007  
Der er 6 punkter, der som minimum skal være indeholdt i 
sundhedsaftalerne. 

• Udskrivningsforløb for svage ældre patienter 
• Indlæggelsesforløb 
• Træningsområdet 
• Hjælpemiddelområdet 
• Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder 

patientrettet forebyggelse 
• Indsatsen for mennesker med sindslidelser 

Med ovenstående punkter mener vi, at der skal stå fysioterapi 
og fysioterapeuter i næsten hver sætning i de kommende 
sundhedsaftaler. Vi vil arbejde på, at vi får en så 
fremtrædende plads, som vi mener tilkommer os. I skrivende 
stund er det uvist, om sundhedsaftalerne kommer ud i 
(offentlig) høring. Men selvom de ikke gør, vil vi, der hvor vi 
kan, gøre opmærksom på, hvis der er områder inden for vores 
felt, der kan gøres bedre og mere hensigtsmæssig til gavn for 
både fysioterapeuter og borgere i regionen.  
 
Til slut vil vi gerne takke alle vores samarbejdspartnere. 
Specielt vil vi gerne takke ledere og tillidsvalgte i Danske 
Fysioterapeuter - for et godt samarbejde i 2006. Vi ser 
frem til en udvikling af samarbejdet i 2007. 
Uden jeres samarbejde er det svært at drive 
sundhedspolitik her i denne store region. 
   
 
 

 

 

Vores adresse: 
 
Danske Fysioterapeuter 
Region Hovedstaden 
Nørre Voldgade 90 
1358 København K. 
Tlf. 35352707 
E-mail: 
hovedstaden@fysio.dk 
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