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Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med 
fysioterapeuter og med politikere og embedsfolk. Interviewene 
er vidt forskellige. På en måde hænger de som vedhæng 
på et armbånd. Det, der binder de mange vedhæng, altså 
interviewene, sammen, er, at alle de interviewede i årets løb 
har været involveret i Danske Fysioterapeuter Region Midt
jylland. Som supplement til de mange interviews kan du læse 
regionsformandens beretning om året, der gik, faktabokse om 
baggrunden for arbejdet samt links til uddybende artikler på 
vores hjemmeside. 

Vi vil gerne opfordre dig til at læse i årsberetningen. På 
den måde kan du danne dig et billede af foreningens lokale 
 arbej de. Det kan være, at du kender en af de interviewede 
– eller at interviewet handler om din kommune eller arbejds
plads. Vi er vidt omkring: praksis, kommune, hospital. Tillids
valgt, frivillig, direktør. Besparelser, belønninger, betragtninger.

Du er velkommen til at printe årsberetningen ud og lægge den 
på bordet på din arbejdsplads. Så kan du og dine kolleger 
bladre i årsberetningen, når der bliver en kort stund til det. 
Måske er der personer eller situationer i årsberetningen, som 
giver anledning til en snak om foreningens arbejde? 

Vil vil også gerne opfordre dig til at blive ven med Danske 
Fysioterapeuter Region Midtjylland på facebook. Og til at 
tilmelde dig vores elektroniske nyhedsbrev. På den måde kan 
du få viden om foreningens lokale arbejde og om de mange 
arrangementer, der tilbydes i løbet af året, der kommer. Jo 
flere, der deltager i vores aktiviteter, læser om vores arbe
jde og går i dialog med os, desto stærkere og bedre bliver 
 arbejdet i foreningen. God læselyst. 

Venlig hilsen Regionsbestyrelsen

Læs mere om den nye facebook-profil her.
Her kan du tilmelde dig regionens nyhedsbrev.

Vedhæng på et armbånd
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Besparelser til lands… 
For mange fysioterapeuter har 2010 
ikke bare været lutter lagkage. Der 
har været besparelser i kommuner 
og på sygehuse. Før sommer ferien 
skulle Region Midt jylland vedtage 
besparelser for næste år på i alt 
321 mio. kr. Det betød blandt 
 andet, at neurorehabili teringen i 
Lemvig og Skive blev  reduceret 
med i alt 20 senge. Danske Fysio
terapeuter protesterede. Forening
en kritiserede blandt andet, at der 
ikke er lavet hverken en under
søgelse af behovet for specialiseret 
neurorehabilitering eller en plan 
for, hvordan neurorehabilitering 
skal organiseres fremover i regio
nen. For eksempel i forhold til det 
nye hospital i Gødstrup.
På de fleste fysioterapiafdelinger 

har besparelserne fået konsekven
ser. Enten i form af afskedigelser, 
ophørte funktioner eller ubesatte/
ikkeforlængede vikariater. Det øger 
travlheden, og presser muligheden 
for at yde den kvalitet, fysioter
apeuter ønsker at levere. Der udover 
er den konstante usikkerhed om, 
hvorvidt ens eget job bevares, 
 belastende for arbejdslivet. 

til vands…
Træning i vamtvandsbassin er et 
område, som også påvirkes af be

Regionsformandens 
beretning

sparelserne. Bassinerne lukkes på 
Århus Sygehus og Det nye Univer
sitetshospital i Skejby. I Hospitals
enhed Vest indgår bassinet i 
 besparelsesplaner, blandt andet 
fordi Herning Kommune har opsagt 
aftale om leje af bassinet. Danske 
Fysioterapeuter har i den forbin
delse skrevet læserbrev til avisen 
samt breve til Herning kommune og 
Region Midtjylland om konsekven

Regionsformand  i Midtjylland, Tina Frank
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serne for de patienter, der plejer at 
bruge bassinerne. 

og i luften…
I november meddelte Region 
Midtjylland, at besparelsen for 2011 
skulle øges til i alt 500 mio. kr. Det 
svarer til 15002000 stillinger. De 
nye besparelser kommer oven i de 
besparelser, som blev vedtaget før 
sommerferien, men som man slet 
ikke er færdige med at udmønte på 
afdelingerne. Da de nye besparelser 
blev meldt ud, arrangerede de fag
lige organisationer et stormøde for 
tillids og arbejdsmiljørepræsentan
ter. Regionsdirektør Bo Johansen 
deltog og orienterede om frem
tidens sygehusvæsen og processen 
i forbindelse med besparelserne. 
Det blev på mødet aftalt at invitere 
sundhedsminister Bertel Haarder til 
Midtjylland i 2011, for at komme 
i dialog med ham om konsekven
serne af besparelserne. 

Mere rehabilitering i kommunerne.  
Da der efter sommerferien skulle 
lægges budgetter i kommunerne, 
blev der også stillet sparefors
lag på træningsområdet. Derfor 
har Danske Fysioterapeuter lavet 
høringssvar til blandt andet Nord
djurs og  Randers Kommuner. For
eningen har  pro ble  matiseret ændret 
ledelsesstruktur af terapeuterne, 
nedlæggelse af døgn og kræft
rehabilitering samt nedlæggelse 
af et tilbud om moto risk screen
ing af skolebørn.  Besparelserne i 
kommunerne har dog primært ramt 
 andre faggrupper og fagområder 

end fysioterapeuternes. 
Det er mit indtryk, at det skyldes 

en ny klar tendens i kommunerne, 
nemlig at politikerne satser på re
habilitering frem for passiv pleje. 
En borger bevilges ikke ”bare” 
rengøring eller hjælp til at tage 
støttestrømper på. Bevillingen gives 
sammen med et tilbud om øget 
træning og rehabilitering med hen
blik på at borgeren selv kan klare 
funktionerne. Det er positivt, at der i 
den forbindelse ansattes flere tera
peuter til at løfte de nye opgaver. 
Det kan du blandt andet læse om i 
interviewet med sundhedsdirektøren 
i Holstebro kommune på side 20. 

Hvem vil bruge vores penge?
Danske Fysioterapeuter samarbej
der med andre faglige organisa
tioner om medlemsarrangement
er. I årets løb har foreningerne i 
 fællesskab udbudt ti medlemsar
rangementer. For eksempel om 
ligeløn, arbejdsmiljø og sund
hedssektorens fremtid. Sam arbejdet 
giver fysio terapeuter mulighed for 
at del tage gratis eller meget billigt 
i flere tema dage og drøftelser, end 
foreningen regionalt har mulighed 
for at kunne planlægge og finan
siere. 
Derudover har regionsbestyrelsen 

lavet fem særskilte arrangementer 
i løbet af året. Blandt andet om 
IT i forbindelse med træning og 
om udvikling af egen virksomhed. 
Alligevel er ikke alle pengene, 
som regionsbestyrelsen har afsat 
til medlems  arrangemen ter, ble 
vet brugt. Den pulje penge, som 
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medlemmer kan søge for at lave 
egne arrange menter, er kun ble
vet brugt i  for  bin delse med et 
gynobsarrangement. I 2009 blev 
pengene brugt rub og stub, men i 
2010 har der ikke været søgning til 
dem. Det er en skam, for pengene 
kan ikke overføres til næste år 
og går således tilbage til ”hoved 
foreningen”.

Glad eller sur smiley? 
Den 28. maj udgav Ligelønskom

missionens sin rapport. Sundheds
kartellet i Midtjylland sendte i den 
forbindelse klistermærker med 
en glad og en sur smiley rundt 
til arbejdspladserne. Formålet var 
at minde medlemmerne om, at 
ligelønskommissionen blev etableret 
som et delresultat af konflikten i 
2008. Med en glad eller sur smiley 
på sit tøj kunne man vise, om man 
var tilfreds eller utilfreds med kom
missionens konklusioner, og være 
med til at rejse ligelønsspørgsmålet 

I samarbejde med organisationerne til højre

S Ligelønsforedrags-række   Kvindeforum (3 aftener)
S Sikkerhedsrepræsentantmøde  ETF 
S Sådan forebygges stress   Region Midtjylland
S Kan velfærdssamfundet sikre velfærd for alle?    LO, FTF
S Arbejdsmiljø: ændringer af navn og gavn Sundhedskartellet, FTF, DRO 
S Den fremtidige arbejdsmarkedspolitik                 FTF, FTF-A
S Debat om sundhedssektoren  LO, FTF, Socialdemokratiet, SF
S Temadag om mobning   DRO, LO, FTF
S OK 11     Sundhedskartellet
S Stormøde om besparelser i regionen    DRO

FÆLLESARRANGEMENTER 2010

S Får du nok ud af dit netværk?  
S Kritisk læsning og litteratursøgning
S Din hjemmeside: Fra smertensbarn til guldklump
S Brug af it og video i bevægeanalyser
S Hvordan får du mere ud af din virksomhed?

EGNE ARRANGEMENTER 2010
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lokalt på arbejdspladserne. 
Forhandlingskonsulenterne fra 

Sundhedskartellet arbejder også 
sammen lokalt. Blandt er der lavet 
en rammeaftale for fælles tillids
repræsentanter for flere faggrup

per, og der arbejdes løbende på at 
få arbejdsgiverne til at indplacere 
fysioterapeuter på løntrin 7 og 8. 
Arbejdsgiverne foretrækker at give 
tillæg til en fast grundløn frem for 
at bruge lønskalaen fuldt ud. 

I Midtjylland mødes formændene i Sundhedskartellet jævnligt for at drøfte en lang række 
fælles interesser. For eksempel håndtering af besparelser, udpegninger til MED-systemet, 
ligeløns-indsatsen, arbejdsmiljø, medlemsarrangementer samt muligheder og udfordringer i 
forbindelse med lokale lønforhandlinger. Foreningernes forhandlingskonsulenter deltager i 
udvalgte Sundhedskartel-møder. Her sikres blandt andet, at arbejdsgiverne bruger tilbage-
løbsmidlerne til lokal-løn.

SUNDHEDSKARTELLET

Træning er kvalitet.  
På Regionshospitalet i Silkeborg 
har man et bud på kvalitet i træ
ning. Faktisk er buddet så godt, 
at to fysioterapeuter fra hospitalet, 
Mette Farstad og Mette Garval, 
vandt 10.000 kr. i Danske Fysio
terapeuters artikelkonkurrence. Den 
blev afholdt i forbindelse med den 
landsdækkende kampagne ”Kva
litet i træning”, som foreningen 
lancerede i efteråret. Stort tillykke 
til Silkeborg! 
Andre midtjyder bidrog til kam

pagnen med meninger om kvalitet i 
træning. For eksempel fysioterapeu
terne i Brandehallerne, som frem
hæver god patientkontakt og kom
munikation. Bo og dagtilbuddet 
Bytoften i Herning lægger vægt på 
blandt andet kompetenceudvikling 

og mod. En politiker fra regions
rådet samt to kommunalpolitikere 
lod sig interview til en video, hvor 
de gav deres bud på kvalitet. De 
talte blandt andet om patient
tilfredshed, om at tage udgangs
punkt i den enkelte borger samt 
om motivation. 
Jeg er glad for, at de har en 

holdning til kvalitet og glæder mig 
til at fortsætte dialogen med poli
tikerne om kvalitet i fysioterapi i 
det nye år. 

Mindre kniv, mere træning. 
Det er en udbredt opfattelse hos 
mange politikere, embedsmænd og 
patienter, at operation er løsnin
gen på alverdens bevægeapparats 
problemer. I maj kunne man således 
læse i Dagbladet Holstebro, at en 
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kommune ville tvinge en kvinde til 
en skulderoperation, før hun kunne 
komme i betragtning til et fleksjob. 
Det er hverken rimeligt eller fag
ligt optimalt, når Arbejdsmedicinsk 
klinik kan påvise, at træning ofte 
bør være den foretrukne behand
ling. 
Det budskab fik jeg fremført i et 

interview i avisen. Hele sagen er et 
eksempel på, at der gang på gang 
er brug for at tale om træning som 
behandlingsmulighed. Det har vi 
gjort i mange år i Danske Fysio
terapeuter, og politisk er der ved 
at være lydhørhed for det. Blandt 
andet har regionerne og staten i 
2010 indgået en økonomiaftale, 
hvor man for eksempel vil reducere 
antallet af rygoperationer. 
Jeg har været i dialog med flere 

regionsrådspolitikere i årets løb 
om mulighederne perspektiverne i 
træning. Blandt andet fordi Region 
Midtjylland har undladt at indtænke 
træning som behandling i stedet for 
visse ryg og knæoperationer, som 
regionen udliciterer til undersøgelse 
og operation på privatsygehusene. I 
interviewet med regionsrådsmedlem 
Poul Müller (Konservative), på side 
16, kan du læse mere om den 
problemstilling. 

… og hurtigere i gang med trænin-
gen, tak!
Træning gør det ikke alene. Timin
gen betyder noget, og ventetid skal 
undgås. I lokalaviserne i Ikast
Brande og Århus kommuner har jeg 
sammen med Danske Handicap
organisationers formand Stig Lang
vad kritiseret politikerne for at have 

for lange ventetider på genoptræ
ning efter serviceloven. Op til fire 
ugers ventetid er urimeligt, og 
svækker patienten unødigt. Danske 
Fysioterapeuter har tallene fra en 
landsdækkende undersøgelse, som 
blev lavet sammen med Ældresa
gen. Vi gentager undersøgelsen år 
efter år, og den er et godt redskab 
til dialog med de enkelte kom
muner. 

Flere ledige og flere i arbejde. 
Der er sket en lille stigning i ledig
heden for fysioterapeuter i Re
gion Midtjylland. Ledighedstallet er 
steget fra 1,18 % (november 2009) 
til 1,31 % (november 2010). 
Parallelt med dette har der de 

sidste to år været en øget efter
spørgsel på fysioterapeuter. I perio
den er der på landsplan oprettet 
næsten 600 nye stillinger til fysio
terapeuter i det offentlige. Det 
er meget positivt, for i de næste 
mange år vil der blive uddannet 
flere fysioterapeuter end det antal, 
der forlader arbejdsmarkedet. 
I regionsbestyrelsen holder vi øje 

med ledighedstallene, så vi bedst 
muligt kan reagere med aktiviteter 
og dialog med de berørte og med 
arbejdspladserne. 

Det er helt frivilligt. 
Hvorfor har en forening som 
 Danske Fysioterapeuter, der er 
helt afhængig af frivilliges arbejds
kraft, ikke en frivillighedspolitik? 
Det spørgsmål har vi taget fat på i 
 regionsbestyrelsen. For vi har brug 
for viden om, hvordan vi får flere 
fysioterapeuter til at få lyst til at 
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lave arrangementer, sidde i udvalg 
eller være med i bestyrelsesarbej
det. 
Via et samarbejde med idræts

organisationen DGI har regionsbes
tyrelsen fået klarhed over forskellige 
processer, muligheder og værdier i 
det frivillige arbejde. Med den viden 
forventer vi, at bliver dyg tigere til 
at rekruttere nye frivillige samt be
vare og udvikle engagementet hos 
alle dem, som allerede har meldt 
sig under fanerne. Vi glæder os 
til at arbejde videre med dette i 
2011. 
Regionsbestyrelsen har i øvrigt 

fået et hovedbestyrelsesmedlem 
mere, idet Kirsten Ægidius blev 
valgt til hovedbestyrelsen på 
repræsentantskabsmødet i novem
ber. Det kan du læse om i nyheden 
her.

Down under. 
I foråret hed regionsformanden 
Kirsten Ægidius, mens jeg udnyt
tede ti ugers udskudt barselsorlov 
til en rejse Down Under med min 
familie. Kirsten kender foreningen 
og regionen ud og ind. Hun er 
både en garvet tillidsrepræsentant 
og har siddet i Danske Fysiotera
peuters hovedbestyrelse gennem 
mange år. I perioden fik Kirsten 
blandt andet fortalt kommuner og 
regioner, at der burde være en 
genoptræningsgaranti i den nye 
udgave af sundhedsaftalen, som er 
blevet revideret af de nyvalgte poli
tikere i byråd og regionsråd i 2010. 
Du kan læse mere om Kirstens tid 
som regionsformand i interviewet 
på side 10. 

På gensyn. 
På repræsentantskabsmødet i no
vember 2010 blev det besluttet, at 
der fremover kun skal være gen
eralforsamlinger hver andet år. 
Det betyder, at hele regionsbesty
relsen i år er på valg for en toårig 
 periode. Heldigvis er der mange, 
der genopstiller, og der er også et 
par nye ansigter, som har meldt 
deres kandidatur til bestyrelsen. 
Helt frivilligt. 
I regionsbestyrelsen glæder vi os 

til et nyt år med debatter, mini
fagfestival og medlemskontakter. 
Jeg vil gerne sige tak til besty
relsen for året, der er gået. Også 
tak til alle fysioterapeuter, som har 
bidraget til arbejdet i foreningen, 
både lokalt på arbejdspladserne, i 
netværk, udvalg og interesseposter, 
som I har. Tak til de 500 fysiotera
peuter, som abonnerer på vores 
elektroniske nyhedsbrev. Tak til de 
220 venner, som vi fik på vores 
første måned på facebook, da vi 
oprettede vores profil i december 
måned.  
På gensyn. På arbejdspladserne, 

på internettet eller på generalfor
samlingen.

Tak for i år.

Tina Frank
Regionsformand
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I ti uger skulle Kirsten Ægidius 
vikariere som regionsformand 
for Tina Frank. Og det blev ti 
uger med masser  udford ringer 
og læring for fysiotera peuten, 
der normalt er at finde på 
 Skej by Sygehus.

Af Helle Horskjær Hansen

Overgangen var skånsom. For 
 re gi  ons formanden havde sat Kir  s
ten Ægidius grundigt ind i tingene. 
Alligevel var det en udfordring 
pludseligt at træde ind på scenen 
som regionsformand. Især når man 
kommer fra en helt  anden hverdag, 
med en helt anden dags orden.
”Jeg har været ansat som fysio

terapeut i ti år i hospitals verdenen, 
så for mig var det en stor op
gave at komme tættere på blandt 
andet praktiksektorens problemer 
og udfordringer”, fortæller Kirsten 
Ægidius om perioden som vikar for 
regionsformanden. 
Som menigt bestyrelsesmedlem 

havde hun allerede noget viden om 
forskellige problematikker  men 

som regionsformand var der nu 
både pligt og ansvar til at handle 
og følge op på det. Nu var hun 
nødt til at afbalancere forskellige 
behov.
”Jeg skulle jo have medlemsper

spektivet”, siger hun og fortsætter:
”I stedet for kun at tænke hos

pital, skulle jeg tænke i  helheder. 
Hvad der er en oplagt fordel 
for medlemmerne i en sektor, 
kunne være en direkte ulempe for 
medlemmerne i den anden sektor”.

Et typisk medlemsdilemma
Posten som regionsformand inklu
derede også viden om, hvad der 
skete i regionens kommuner.
‘”Hvad der foregik i alle de 19 

kommuner omkring besparelser, 
nedskæringer etc., kunne jeg af 
gode grunde ikke have det fulde 
overblik over  heller ikke som 
 regionsformand. Men heldigvis har 
vi ansat en studentermedhjælper, 
der holder godt øje med de poli
tiske dagsordener rundt omkring. 
Det var også en uvurderlig hjælp 
i min hverdag”, forklarer Kirsten 

Fra fysioterapeut 
til formand
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I stedet for kun at 
tænke hospital, 
skulle jeg tænke i 
helheder
Kirsten Ægidius, 
tidligere konstitueret 
 regionsformand

“

Ægidius, som blev involveret i en 
konkret sag om den vederlagsfri 
ordning. 
En sag, hvor nogle kommuner i 

Region Midtjylland havde tænkt sig 
at løse opgaverne helt selv med 
den begrundelse, at det var langt 
billigere, end hvis det var de prak
tiserende  som ellers i mange 
år har haft denne opgave. 
”Det var et typisk medlems

dilemma, hvor nogle måske kunne 
få nye opgaver, mens andre mister 
indtjening som følge af det. Jeg 
havde heldigvis solid opbakning fra 

foreningen centralt, hvor sekretari
atet meget hurtigt tog over. Og 
det var jeg ærligt talt noget lettet 
over”, siger hun.
Kirsten Ægidius har været aktiv 

fagpolitisk i Danske Fysioterapeu
ter i mange år, men alligevel var 
det noget helt andet at sidde som 
 regionsformand.
”Det var enormt lærerigt. Det, 

at jeg fik lov til at lave det mere 
udadvendte politiske arbejde som 
læserbreve og kontakten til em
beds mændene Det var rigtig 
spændende”, siger hun.

Kirsten Ægidius var i foråret 2010 konstitue
ret regionsformand i ti uger for Tina Frank.
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Morten Graversen er relativ 
ny i Samarbejdsudvalget for 
 praktiserende fysioterapeuter.

Af Ib Salomon

En meget formel tone og et væld af 
embedsmænd og politikere omkring 
et stort bord i Region Midtjyllands 
hovedsæde.
”Vi fysioterapeuter sad på den 

ene side af bordet, politikerne på 
den anden. Og de skulle hele tiden 
hente hjælp hos embeds mændene”.
Praktiserende fysioterapeut Mor

ten Graversen fra Struer mindes 
med en vis gru sin  debut i region
ens samarbejdsudvalg for praktise
rende fysioterapeuter. Faktisk kalder 
han det noget af en chokstart, for 
nok var han vant til dialogmøder 
i kommunerne, men ikke til så 
formelle møder, så på et af sam
arbejdsudvalgets første møder bad 
han, sammen med andre medlem
mer af udvalget, om en diskussion 
af rollerne. Og det har faktisk hjul
pet, mener han. Han har nu siddet 
i samarbejds udvalget i godt et år, 
og han synes, at formen er blevet 
mere menneskelig.
”Og vi har heldigvis fået fire 

politikere, som er oprigtigt interes

serede i området”, siger Morten 
Graversen.

Økonomi og besparelser fylder
Der holdes fire årlige møder, og de 
fire valgte fysioterapeuter i udvalget 
holder altid et formøde forinden.
”Vi går ikke til møde uden at være 

enige, for vi sidder jo med sager 
som kan have ret vidtrækkende 
konsekvenser”, for klarer Morten 
Gra versen.
Økonomi og besparelser fylder 

meget på møderne, og ”vi siger, 
hvor vi synes, det kan være  rele vant 
at spare, men også hvor det ikke 
er relevant”, som Morten Graversen 
udtrykker det.
En af de store sager i 2010 har 

været den vederlagsfri fysio terapi, 
som kommunerne nu i nogle år 
har haft myndighedsansvaret for. 
Både Morten Graversens egen 
kommune, Struer, og Herning Kom
mune har  offentligt undret sig over 
et  stigende forbrug, og det førte 
bl.a. til et dialogmøde i  Struer, hvor 
fysioterapeuterne kunne oplyse, at 
der er en god forklaring – dels 
fordi Struer har en del special
institutioner, dels fordi der er 
mange ældre indbyg gere. Desuden 
har kommunen  aldrig haft ansat 

Det var noget af en 
chokstart
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kommunale fysio terapeuter.
Efterfølgende valgte kommunen at ind

kalde to praktiserende fysioterapeuter til 
samtale om de stigende udgifter, men den 
går ikke, kunne Morten Graversen fortælle 
Struer Kommune, for den type sager hører 
netop hjemme i Samarbejds udvalget. Det 
viser en afgørelse fra Lands samarbejd s
udvalget.

Har ikke fortrudt
Selv om Morten Graversen bruger en del 
timer på udvalgsarbejdet, har han ikke for
trudt, at han lod sig vælge:
”Jeg kan godt lide at være med i Sam

arbejdsudvalget, men jeg gider ikke være 
med som nikkedukke. Jeg vil have lov til 
at komme med forslag og præge arbejdet”.
”Men jeg er også med, fordi jeg får  viden 

om, hvordan systemet er skruet sammen, 
så jeg kan vejlede mine kolleger bedre. 
Desuden ser jeg arbejdet i udvalget som 
en kvalitetssikring, hvor vi er med til at 
vurdere og højne stan dar  den”.

Samarbejdsudvalget består 
af fire valgte fysio terapeuter, 

to kommunalpolitikere samt to 
 regionalpolitikere.  

Regionsformand Tina Frank 
 deltager i de fire årlige møder 

som observatør. Hun må 
gerne kommentere undervejs 

– og gør det gerne – men 
hun er ikke med til at træffe 

 beslutningerne. 

Udvalgets overordnede 
formål er at behandle 

 regionale sager, der ved-
rører  overenskomsten for 

 praktiserende  fysioterapeuter. 
Kan man ikke blive 

enige i udvalget, kan 
en sag sendes videre til 

 Landssamarbejdsudvalget.

SAMARBEJDSUDVALGET

Morten Graversen sidder i regionens samarbejdsudvalg for praktiserende fysioterapeuter.
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I september måned lancerede Danske Fysioterapeuter kampagnen ”Kvalitet i træning”. Formålet 
med kampagnen var at få medlemmer og andre med interesse for fysioterapi til at diskutere, 
hvad kvalitet i træning er. Som en del af kampagnen kunne medlemmerne uploade små video-
film på fysio.dk, hvor de gav deres bud på kvalitet i træning. Der blev også udskrevet en ar-
tikelkonkurrence, hvor vinderne blev fundet på Regionshospitalet i Silkeborg. 

Midtjyske bud på 
Kvalitet i træning

Danske Fysioterapeuter gennem
førte i efteråret kampagnen ”Kva
litet i træning”, hvor medlem merne 
blev bedt om at diskutere, hvad 
kvalitet er. Som led i  kampagnen 
udskrev Fysiotera peuten en 
 ar  ti kelkonkurrence, hvor hoved
præmien var en check på 10.000 
 kroner. Et af de steder, hvor 
medarbej derne deltog i artikel
konkurrencen, var på Skej by Syge
hus afsnit syd. Her var der mange 
gode bud på kvalitet i træ ning. I 
artiklen gør fysio terapeuterne fra 
Skejby det klart, at ”det gode pa
tientforløb er et stærkt kvalitetspa
rameter for os. Med det mener vi, 
at der skal være en god overgang 
mellem sektorerne og en  ordentligt 
opfølgning på de patienter, der ud
skrives med en genoptræningsplan”. 
Også hos fysioterapeuterne i 

Brande Hallerne blev der taget godt 

imod kampagnen, og resultaterne 
blev nedfældet i en artikel. Heri 
understreger skribenterne, at ”pa
tienten har et medansvar for at 
opnå kvalitet i træning”. ”Herud
over handler kvalitet også om ter
apeutudvikling i form af kurser og 
efteruddannelse til os fysiotera
peuter”, uddyber fysioterapeuterne 
fra Brande. 
Førstepræmien i artikelkonkur ren

cen gik til Mette Garval og Mette 
Farstad fra Silkeborg Sygehus. I 
vinderartiklen reflekterer de to 
fysio terapeuter over arbejdsmeto
derne på deres arbejdsplads, ”hvor 
terapeuterne konstant forholder sig 
kritisk til egen behandling og re
flekterer over, hvordan vi får den 
mest hensigtsmæssige genoptræ
ning ud fra tid og ressourcer til 
rådighed i afsnittet”.

Af Sofie Andersen

Kvalitet i træning – hvad er det? Det var spørgsmålet, som 
Danske Fysioterapeuter stillede sine medlemmer i septem
ber måned. Også fra de midtjyske arbejdspladser kom der 
rigtig mange bud på svaret.
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Mette Garval og Mette Farstad blev vindere af en artikelkonkurrence, der var en del af kampagnen 
“Kvalitet i træning”. 
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Af Helle Horskjær Hansen

To millioner. Det blev der afsat 
til projekter om opgaveglidning i 
2009, i regionsrådet. I 2010 var 
det tal nul kroner. 
”Vi har ikke sat nogle penge af 

i 2010 til opgaveglidning, men det 
er ikke ensbetydende med, at vi 
ikke finder det interessant. Det gør 
vi i den grad stadig”, for klarer Poul 
Müller, der er for mand for den 
konservative gruppe i  regions rådet 
i Midtjylland, og  understreger:
”Da vi satte penge af i 2009, 

var det for at skubbe en  noget i 
gang, og jeg syntes vi sendte et 
signal om, at det er et  område, der 
skal arbejdes med og  udvikles. Op
gaveglidning er et af vores fokus
områder – et område, som vi også 
har beskrevet i det næste budget”, 
siger han.

Mindre kniv, mere træning
Ifølge Poul Müller kan opgave
glidning både øge produktiviteten 
og effektiviteten. Og fysioterapien 
kan få en større rolle, end de har 
i dag.
”I dag er man hurtigere til 

at bruge kniven, end man var 
tidligere. Spørgsmålet er, hvordan 
man bedst hjælper patienten og 
flere undersøgelser viser, at vi 
skal have mindre kniv og mere 
træning”, fortæller politikeren, 
der igennem sine samtaler med 
 regionsformand, Tina Frank er ble
vet opmærksom på problematikken.
”Jeg har fået ny viden og andre 

vinkler på sagerne, og jeg er blevet 
mere bevidst om, at man, i nogle 
sammenhænge, hjælper patienten 
bedre ved at træne end at operere”.

Poul Müller: 
”Vi har fokus på 
 opgave glidning”

Der blev ikke sat penge af til opgaveglidning i 2010. 
 Alligevel forsikrer formanden for den konservative gruppe i 
 regionsrådet, at det er et  område, de gerne vil fremme. Så 
også fysio terapeuterne  kommer mere på banen.
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Direkte til fysioterapien
I gennem dialogen med re
gionsformanden har Poul 
Müller også fået langt større 
fokus på spørgsmålet om 
læger som gate keeper 
for alle sundhedsydelser.       
”Det er min opfattelse, at 

patienten, hensigtsmæssigt 
kunne springe et led over i 
sundhedsvæsenet og gå di
rekte til fysioterapien uden 
en henvisning”, fortæller Poul 
Müller, som understreger, at 
det kan blive en økonomisk 
gevinst for sundhedsvæsenet
”Min vurdering er, at det 

ikke bliver dyrere –  tværtimod 
kommer patienten  hurtigere i 
behandling og får en bedre 
behandling”, siger han.

I foreningen består en 
del af det  regionale 

arbejde i at følge med 
i møder i regions-

rådet og i kommunale 
sundhedsudval g etc. 

Møderne giver 
anledning til dialog 
med politikerne og 

man kommunik-
erer både via breve til 
 udvalgene, indlæg og 

artikler i aviser.

SAMARBEJDE 
 MELLEM  POLITIKERNE 

OG DANSKE 
 FYSIOTERAPEUTERJeg er blevet mere 

bevidst om, at man, 
i nogle sammen
hænge, hjælper 
patienten bedre 
ved at træne end at 
operere
Poul Müller,
regionsrådsmedlem (K)

“
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Netværk på ny
Det bliver igen muligt at gå 
til fyraftensmøder for børne   
fysio  terapeuter i  regionen. 
Med inspiration, fra et med
lems   arrangement om netværk, 
har to fysioterapeuter taget 
initiativ til at stå for det nye 
netværk. 

Af Helle Horskjær Hansen

”Vi regner med, at det første 
 ar    ran gement bliver afholdt i foråret 
2011”, siger Mette Høstgaard, der 

er en af de to initiativtagere til 
et regionalt netværk for børnefysio
terapeuter. Sammen med Charlotte 
Frost har hun sagt ja tak til at stå 
for at afholde møderne.
”Vi synes, det var ærgerligt, at 

det gamle netværk var gået i sig 
selv”, siger Mette Høstgaard.
Der nemlig ikke så mange 

børnefysioterapeuter, så behovet 
for at dele viden er stort.
 ”Vi vil gerne have mulighed for 

at møde andre. Vi kan bruge hin
anden til faglig sparring og til at 

Charlotte Frost har 
sammen med Mette 

Høstgaard genoplivet 
et regionalt netværk for 

børnefysioterapeuter.
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høre, hvad der rører sig på de for
skellige arbejdspladser”, fortæller 
hun, og pointerer, at der vil være 
en oplægsholder til hvert møde.
 

Fra netværk til kaffeslabberas
Fra foreningens side har de to fået 
”frie tøjler” som Mette Høstgaard 
udtrykker det, og det passer ar
rangørerne fint.
”Vi har snakket med regions

formanden om, hvad der kunne 
være relevant, men ellers er det op 
til os at finde indhold og struktur”, 
siger hun.
Det har Charlotte Frost fået 

masser af inspiration til. Regions
bestyrelsen afholdt nemlig i 2010 
en temadag om netværk.
”Her fik vi at vide, hvordan et 

netværk skulle bygges op og hvilke 
krav, der kan stilles til deltagerne 
i netværket”, forklarer Charlotte 
Frost, og fortsætter:
”Det var vigtigt med mål for et 

netværk, for har man ikke nogen 

konkrete retningslinjer, kan det 
nemt udvikle sig til en omgang 
kaffeslabberas”, siger hun.

Mere realistisk 
Og problemet med netværket for 
børnefysioterapeuter var netop, at 
der ikke var et klart mål. Det er 
blevet ændret nu, og der er kom
met struktur.
”Målet skal være, at der er ar

rangementer med relevante 
 emner, som er direkte relateret til 
børnefysio terapien – for det er ofte 
ikke de emner, der bliver prioriteret 
højest”, forklarer Charlotte Frost.
Ifølge hende har medlemsar

rangementet givet hende et andet 
syn på netværk. 
”Jeg er blevet mere kritisk på et 

netværk og mere realistisk på, hvad 
et netværk er og ikke mindst skal 
indeholde”.

Der er en løbende udvikling og afvikling af netværk blandt fysioterapeuter i Region Midtjylland. 

Regionsbestyrelsen har støttet et østjysk netværk for børnefysioterapeuter, mens det regionale 
netværk for samme gruppe er gået i stå. For en periode i hvert fald. Charlotte Frost og Mette 
Høstgaard har nemlig overtaget initiativet, og planlægger en ny form for møder for børnefysio-
terapeuter. 

Til gengæld består netværkene for praktiserende i hver kommune, ligesom der er afholdt 
to regionale netværksmøder for arbejdsmiljørepræsentanter i samarbejde med Ergo  te ra-
peutforeningen. 

NETVÆRK FOR FYSIOTERAPEUTER
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Af Helle Horskjær Hansen

Dagsordenen var klar. Direktøren 
for Social og Sundhed i Holstebro 
Kommune, Anders Kjærulf, havde 
en klar forventning til, hvad han 
ville have ud af mødet med nogle 
af regionens faglige organisationer.
”Det var et forsøg på at få en 

uformel og mere åben snak mel
lem os og de faglige organisa
tioner”, forklarer Anders Kjærulf om 
mødet, hvor blandt andre Danske 
Fysiotera peuter, Ergoterapeutfore
ningen og FOA sad med til bords.
Og missionen lykkedes. Ifølge di

rektøren for Social og Sundhed gav 
mødet et endnu tættere forhold 
mellem parterne, samtidig med, at 
det gav kommunen mulighed for at 
prøve ideer af.
”Vi snakkede om stort og småt. 

Og vi fik drøftet vores ideer og med 
input fra Danske Fysioterapeuter 
har vi haft mulighed for at justere 
dem”, siger han og understreger, 

at mødet har givet kommunen et 
bedre indblik i, hvor fysioterapeu
terne er, og ikke mindst i hvilken 
retning, de gerne vil bevæge sig.
”Regionsformanden har udford ret 

os på vores ideer. Hun har givet 
os feedback på, hvordan vi har 
ageret i konkrete situationer og 
så er hun kommet med forslag til, 
hvordan det kunne være løst set 
fra en fysio terapeuts stol”, forklarer 
Anders Kjærulf. 

Ideerne er tænkt godt igennem
Samarbejdet har givet direktøren 
for Social og Sundhed en større 
viden på det fysioterapeutiske om
råde, samtidig med, at han føler 
sig mere velorienteret om de for
slag kommunen melder ud. 
”Vi har fået et bedre afsæt for 

vores diskussioner på området, 
samtidig med, at vi kommer ud med 
noget, der er mere gennemtænkt”, 
siger han. 
Et af de punkter, der blev disku

Verdenssituationen 
blev vendt med 

Danske Fysioterapeuter

Holstebro Kommune tog initiativ til et møde med forskel
lige faglige organisationer. Mødet gav kommunen masser 
af input og indblik i den virkelighed, som regionens fysio
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teret, på mødet, var målet om, at 
borgerne skal klare deres egen 
tilværelse. For kommunen vil gerne 
arbejde mere forebyggende.
”Vi talte om, hvor vigtigt det er, 

at der kommer træning i stedet for 
pleje, for vi har nemlig et behov 
for at få sat mere træning i spil”, 
fortæller Anders Kjærulf og poin
terer, at fremtidens udfordringer 
og muligheder, for fysioterapien i 
kommunalt regi, også var et varmt 

emne på mødet.
”Vi drøftede, hvad der sker når 

fysioterapeuter skal ud og agere 
mere som konsulenter for andre 
personalegrupper, og vi snakkede 
også om behovet for at arbejde på 
tværs af kommunerne, på eksem
pelvis specialområder for at sikre 
faglige kompetencer og patient
volumen”, fortæller Anders Kjærulf 
om mødet, han kalder ”ekstremt 
givende”.

Holstebro Kommune havde invi-
teret Danske Fysioterapeuter, HK, 
Ergoterapeutforeningen, FOA og 
Dansk Sygeplejeråd til individuelle 
møder for at drøfte, hvor de faglige 
organisationer står, og hvilke for-
ventninger de har til fremtidens 
samarbejde. 

Møderne gav begge parter gode, 
praktiske diskussioner.

NÅR EMBEDSMÆND MØDER 
DE FAGLIGE ORGANISATIONER

Anders Kjærulf, direktør for Social og Sundhed 
i Holstebro Kommune, indkaldte i 2010 faglige 
organisationer til møde for at prøve idéer af. 
Danske Fysioterapeuter var én af dem.
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”Det var et godt møde, og jeg tror, 
det fører til noget”. Sådan lyder 
det fra Gitte Nielsen, 6. semester 
studerende på skolen i Holstebro 
efter et møde i december 2010 
med regionsformand Tina Frank. 
Formålet med mødet var at opbyg
ge et bedre samarbejde mellem 
de studerende og Danske Fysio
terapeuter, for det er ikke nogen 
hemmelighed, at det har haltet 
 noget – og specielt har det været 
svært at få hul igennem til de 
 studerende i Holstebro.
”Vores skole er den, hvor fær

rest studerende er medlem af fag
foreningen”, forklarer Gitte Nielsen, 
der indtil november var formand 
for DSR, De Studerendes Råd. Hun 
har ikke nogen entydig forklaring, 
for det veksler lidt, hvad de stu
derende siger, men hun tror, det 
handler om mentalitet. Mange er 

skeptiske og vil vide, om man får 
noget til gengæld.

Rigtig mange indtryk i starten
Selv har hun være medlem af 
Danske Fysioterapeuter hele vejen 
igennem studiet, ”og jeg har det 
godt med at være medlem af fag
foreningen. Jeg får både en masse 
informationer og vores fagblad”, 
siger Gitte Nielsen.
Der har tidligere været tradition 

for, at kredsformanden allerede i 
1. semester kom og fortalte om 
Danske Fysioterapeuter, men det er 
i virkeligheden alt for tidligt, mener 
de studerende.
”Der er rigtig mange indtryk, lige 

når man starter, så vi har snakket 
om, at det er en god idé at vente 
med introduktionsbesøget, også 
fordi man først senere i uddan
nelsen for alvor begynder at iden

Nyt 
 samarbejde 
med 
studerende

Af Ib Salomon
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tificere sig med faget”, mener Gitte 
Nielsen. De studerende arbejder 
derfor på at flytte det første møde, 
så det ikke ligger i 1. modul. 
Desuden vil Tina Frank komme 

på et fællesmøde for alle hold på 
studiet, når de er et stykke henne i 

uddannelsen. På det vil hun blandt 
andet fortælle om forskellen på 
en akasse og fagforeningen  for 
også det er noget, de studerende 
har svært ved at hitte rede på.

Nyheder via Facebook
At få flere unge til at være aktive 
er også en af de udfordringer, der 
nu skal arbejdes med. Og det er 
vigtigt at få de unge med, mener 
Gitte Nielsen, netop fordi de ofte 
har et andet syn på tingene.
Rigtig mange af de studerende er 

på Facebook, og det skal udnyttes 
til at få spredt nyheder mere ef
fektivt end via de traditionelle 
 nyhedsbreve.
Også en minifagfestival var  noget 

af det, der blev drøftet på mødet 
med de studerende. Desuden blev 
der snakket om at arrangere en 
dag, hvor man gør det klart for de 
studerende, hvilke muligheder de 
har for at videreuddanne sig, når 
de har gennemført uddannelsen til 
fysioterapeut.

Når nye hold af fysioterapeutstuderende begynder på uddannelsen i Holstebro eller 
Århus, har der været tradition for, at regionsformanden besøger holdene og fortæller om 
Danske Fysioterapeuter. Regionsbestyrelsen har besluttet at opdatere denne praksis 
gennem et nyt samarbejde med de studerende. 

Regionsformand Tina Frank har i første omgang holdt møde med De Studerendes Råd i 
Holstebro for at få input til samarbejdet, og en række nye initiativer er på vej i 2011.

TRADITION FOR ET BESØG

Jeg har det godt 
med at være 
medlem af fag
foreningen
Gitte Nielsen, 
6. semester
studerende

“
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”En tillidsrepræsentant 
skal være insisterende”

For Else Marie Foged Jørgen
sen, der er tillidsrepræsen tant 
og fællestillids repræsentant i 
Randers Kommune, gælder 
det om at  markere sig og 
blive hørt. Især i øjeblikket, 
hvor kommunen  trimmer or
ga  ni sationen. For for holdene 
skal stadig være gode for 
fysioterapeuterne.

Af Helle Horskjær Hansen

”Jeg skal være fremme i skoene 
og med, hvor det sker”, siger Else 
Marie Foged Jørgensen, som er 
tillidsrepræsentant. Hendes for nem
meste opgave er nemlig at holde 
sig orienteret og opmærksom på 
tiltag, der påvirker kommunens 
fysiot erapeuter.
”Kan jeg se, at et tiltag kommer 

til at påvirke fysioterapeuterne, skal 
jeg agere. Jeg skal påvirke tingene, 
så det falder ud til fysioterapeu
ternes fordel”.
Og det er ikke altid lige let, især 

ikke, når hun arbejder under en 
politisk ledelse.
”Vi fungerer i en organisation, 

hvor byrådet bestemmer. Og vi gør, 

hvad de bliver enige om”, forklarer 
Else Marie Foged Jørgensen.

Presser sig på
Et eksempel er, at byrådet, i forbin
delse med omorganiseringen af 
ældreområdet, har valgt at arbejde 
videre med en anden model end 
den, som flertallet af kommunens 
ni lokale MEDudvalg, på ældre
området, havde peget på.
”Det er frustrerende fordi den 

model, der er valgt kommer til at 
give store udfordringer i kommuni
kationen, da vi så at sige skal 
arbejde i en anderledes organi
sering end de af vores kolleger, 
som arbej der med pleje og prak
tisk  bistand, siger Else Marie Foged 
Jørgensen, og under streger, at hun 
presser sig på de steder, hvor der 
er indflydelse at hente. 
”Jeg insisterer på at være med 

i de arbejdsgrupper, der udarbej
der linjerne for, hvordan tingene 
kommer til at se ud i fremtiden. 
En tillids repræsentant skal være 
insi sterende og med helt fremme, 
 ellers er det svært at få indfly
delse”, fortæller hun. 
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Klogere på næste træk
Helt fremme er Else Marie Foged 
Jørgensen også i forhold til 
at danne netværk med andre 
tillids repræsentanter. Både ergo
terapeuter, fysioterapeuter og 
sygeplejersker. I det forum får 
hun nemlig viden om, hvad der 
rører sig og hvilke problemstil
linger, der fylder andre steder. 
Regionsformanden bliver også 

brugt som sparringspartner. 
”Hvis jeg har et problem, jeg 

ikke selv kan løse, kan jeg få 
hjælp i mit netværk. Og når jeg 
får vendt tingene, bliver jeg også 
klogere på, hvad mit næste træk 
skal være. Tina Frank er hurtig 
og skarp på tasterne, hvis en sag 
skal bredes ud til offentligheden, 
eller hvis et høringssvar mangler 
kant”, forklarer tillidsrepræsen
tanten, der sætter stor pris på 
den hjælp, der er at hente i et 
godt netværk.

Som tillidsrepræsentant og  fællestillids   —
repræsentant i Randers Kommune gælder det 

for Else Marie Foged Jørgensen om at være 
fremme i skoene for at få mest mulig indflydelse.

Fysioterapeuter på hospitaler, specialinstitutioner og i kom-
muner oplever besparelser. Afskedigelser, ubesatte vika-
riater, pres på kvaliteten og højt arbejdstempo med mange 
organisatoriske ændringer er hverdagen for mange.

BESPARELSER I FYSIOTERAPIEN
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Der er så mange møder vi skal til som tillidsrepræsentanter i vores 
hverdag og i en travl hverdag skal der jo prioriteres. Og det bliver der.
I regionen er vi ca. 60 tillidsrepræsentanter, men til vores netværksmøder 

kommer vi sjældent over de 25.
Et succeskriterium kunne være, at der kommer mange flere til møderne.

Men som medlem af koordinatorgruppen for netværksmøderne, er det 
lige så vigtigt at kunne konstatere, at mange af dem, der prioriterer 
møderne, kommer igen.
Det tolker jeg som et udtryk for, at der er en vis grad af udbytte og 

anvendelsesnyttighed hos de fremmødte – uanset hvilken sektor man 
kommer fra.

Tillidsrepræsentanterne vælger selv emnerne
Der er som udgangspunkt ikke faste dagsordenpunkter, vi skal igennem. 
Emnerne vælger vi selv efter ønske og indstilling til mødelederne.  
Som eksempler på emner, vi har mødtes om i 2010:

 

Det er altså en bred vifte af emner, der både giver input til rollen som 
tillidsrepræsentant, tillidsrepræsentant som forhandler og tillidsrepræsent
ant som Danske Fysioterapeuters lokale “ambassadør” ude ved medlem

Netværket for midtjyske 
tillidsrepræsentanter

S Sygefraværspolitik og tillidsrepræsentanternes rolle i forbindelse
  med sygesamtalerne
S Introduktion til tillidsrepræsentantfunktionen for den nye kollega  
  på arbejdspladsen
S Kollegaer, der ikke er medlemmer
S Samarbejde med regionsformanden – hvordan kan vi udnytte 
  hinandens kompetencer, når vi vil påvirke en bestemt sag?
S Trepartsmidlerne og udmøntning af disse
S Besparelser og omstruktureringer på arbejdspladserne
S Genoptræning og vilkår for dette ude i kommunerne
S Repræsentantskabet i foreningen
S Tillidsrepræsentanter som forhandlere for andre faggrupper

Af Kirsten Ægidius
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merne.
Og nok så vigtigt, er disse møder også dialogforum mellem os som 

tillidsrepræsentanter og den politiske ledelse i Danske Fysioterapeuter.
For 2011 er der allerede nu emner, der på forhånd er givet:

Der kommer sikkert mange andre emner, vi skal behandle. Én ting er 
sikkert: Vi får lige så travlt, som vi havde sidste år. Vel mødt.

S Selvom foreningen vil arrangere et fælles møde for alle 
  tillidsrepræsentanter på landsplan, skal det nok give anledning til 
  yderligere spørgsmål og refleksioner over resultatet lokalt.
S Besparelser og omstruktureringer. Nej, det stopper aldrig – der 
  kommer hele tiden nyt. Og hvad betyder det for os.
S Fysioterapeuter der ikke melder sig ind – eller kollegaer, der 
  melder sig ud. Dette er et regulært indsatsområde fra foreningens 
  side for 2011. Her spiller vi som tillidsrepræsentant også 
  en væsentlig rolle.

Lars Engelst Petersen (Regionshospítalet Randers)   larspete@rm.dk
Pernille Rasmussen (Favrskov Kommune)   pera@favrskov.dk
Janne Paamand (Silkeborg Kommune)   jannealbeck.paamand@silkeborg.dk
Kirsten Ægidius (ÅUH, Skejby)  kirsaegi@rm.dk

KOORDINATIONSGRUPPE 
FOR AFVIKLING AF NETVÆRKSMØDER 

Der bliver holdt tre årlige tillidsrepræsentantmøder i Silkeborg. Her kan alle midtjyske tillids-
repræsentanter deltage. 

På møderne bliver der udvekslet erfaringer. Det kan blandt andet være om lønforhandlinger, 
penge til kompetenceudvikling eller andre vilkår for tillidsrepræsentanterne. 

Regionsformanden deltager også i møderne. Og der inviteres forskellige oplægsholdere fra 
gang til gang.

NETVÆRKSMØDERNE
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Antallet af praktiserende fysiotera
peuter uden overenskomst er 
 stigende. For at opnå en tættere 
kontakt mellem fysioterapeuter 
uden overenskomst og Danske 
Fysioterapeuter har foreningen 
oprettet en kontaktpersonordning. 
Stefan Kragh blev valgt som den 
første kontaktperson i Midtjylland i 
april 2009. 
Stefan Kragh fortæller, at han har 

haft en spændende, men krævende 
start som kontaktperson. Arbejdet 
med at samle de selvstændige uden 
overenskomst er stadig præget af 
mangelfulde medlemsoplysninger, 
og det vanskeliggør kommunikatio
nen ud til de enkelte medlemmer. 
De mangelfulde medlemsoplysnin
ger skyldes til dels, at medlems
opdateringerne ikke sker auto matisk 
som tilfældet er ved registrering af 
medlemmer med overenskomst. 
”Mange af medlemmerne føler, at 

foreningen er langt væk og ikke 
særlig vedkommende for dem, og 
de får derfor ikke opdateret deres 
oplysninger”, uddyber Stefan Kragh. 
Netop her ligger en af forenin

gens store udfordringer de kom

mende år, mener han. 
”For antallet af selvstændige 

fysio terapeuter uden overenskomst 
er stigende, og de skal naturligvis 
repræsenteres på lige vilkår som 
kollegaerne med overenskomst”.  

Mere samarbejde i regionen
I dette arbejde glæder Stefan Kragh 
sig over samarbejdet med regions
formand Tina Frank. 
”Tina har en god kontakt til 

 Social og Sundhedsdirektøren i 
Holstebro Kommune og har på den 
måde været med til at argumen
tere for, at kommunen også skal 
sam arbejde med selvstændige uden 
 overenskomst, når de skal have 
løst deres sundhedsopgaver”. 
Men også i regionen kan Danske 

Fysioterapeuter forbedre indsatsen, 
mener Stefan Kragh. Han opfordrer 
til, at man i det nye år arbejder 
sammen om at få skabt en tættere 
kontakt mellem regionsformanden, 
koordinerende SUmedlem og ham 
selv som kontaktperson blandt 
 andet om muligheder og barrierer 
i forhold til den faglige udvikling 
indenfor alle sektorer.

Fysioterapeuter uden 
overenskomst har fået 

en kontaktperson

Af Sofie Andersen
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Den regionale hjemmeside er til 
for at informere medlemmerne 
om  regionale arrangementer og 
 ny heder, og der kommer efter
hånden nyt indhold på hver uge. 
Det kan fx være kommende kur ser 
eller møder der bliver annonceret 
i kalenderen, eller nyheder om 
fysio terapi, forskning, udvikling og 

Hjemmesidens udvikling 
– mere for medlemmerne

Af 
Marie 
Fisker

Der har i 2010 været fokus på at få gjort hjemmesiden for Danske Fysioterapeuter Regions Midt
jylland til mere gavn for medlemmerne.
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sundheds politik. Målet er, at med
lemmerne her skal blive opdateret 
på udviklingen af det fysiotera
peutiske område i regionen.
Herudover kan man bl.a. også 

finde en oversigt over netværk, og 
informationer om hvordan man som 
medlem kan få hjælp til at stable 
arrangementer på benene. Og så 
har vi Tinas blog. Bloggen, hvor 
regionsformand Tina Frank skriver 
om hendes arbejde og oplevelser 
som regionsformand, startede den 
1. september 2009, og er siden da 
blevet en af de mest besøgte sider 
på den regionale hjemmeside. 
Majbrit Thøgersen, som er fysio

terapeut ved Jobkompaniet Silke
borg, fortæller, hvordan hun bruger 
hjemmesiden: 
“Jeg orienterer mig om, hvad der 

sker i regionen, hvad der er af ny
heder, og jeg tjekker om der er 
arrangementer, der er relevante for 
mig.”
Og det lader til, at medlemmerne 

i stigende grad er opmærksomme 
på, at der kan være interessante 
informationer at finde her. For ser 

man på besøgstallene på hjemme
siden for det sidste halve år, viser 
der sig en kontinuerligt stigende 
kurve. 
De nyeste tal viser næsten 900 

besøgende på hjemmesiden i no
vember måned 2010. Til sammen
ligning lå tallet på knapt 600 i maj 
2010. Det vil altså sige en stigning 
på 50 % på bare et halvt år. 
Antallet af modtagere af det re

gionale nyhedsbrev, der udsendes 
med et interval på cirka 23 uger, 
stiger ligeledes. For et år siden var 
der omkring 350. Nu er der over 
500. 
Majbrit Thøgersen har tilmeldt sig 

nyhedsbrevet, og fortæller om det: 
“Nyhedsbrevet får mig ind på 

hjemmesiden. Når det bliver ud
sendt, bliver jeg opmærksom på, 
om der er noget jeg lige må se.”
Majbrit Thøgersen siger om 

hjemmesiden:
“Den gør, at jeg bliver klogere på, 

hvad der sker i fagforeningen.”

S Antal besøg pr. uge: 150 - 300
S Modtagere af nyhedsbrevet: 520
S Mest læste side: Kalender/arrangementer
S Facebook-venner 28. januar 2011: 233

REGIONENS HJEMMESIDE




