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 LEDER 3

af Sanne Jensen  

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

I regionsbestyrelsen har vi de seneste to år særligt haft fokus 
på nye områder, hvor fysioterapeuter kan gøre en forskel. I folke-
skolen, hvor for mange børn har problemer med motorikken, og 
hvor vi ved, at fysioterapeuter kan bidrage positivt. I lægepraksis, 
hvor mange praktiserende læger kan have brug for en hjælpende 
hånd til at diagnosticere og udrede patienter med muskel-skelet 
problemer. Og i indsatsen for at få flere sygemeldte borgere i 
beskæftigelse. 

I de næste to år vil vi fortsat holde møder med borgmestre, 
regionspolitikere og kommunalpolitikere for at fortælle om de 
områder, hvor fysioterapeuter kan gøre en forskel. Det er godt 
for folkesundheden, samfundsøkonomien og fysioterapeuters 
beskæftigelse. 

Så vil vi selvfølgelig blande os, hvis der er problemer med ar-
bejdsmiljøet, bliver skåret i budgetterne eller omstruktureret på 
de fysioterapeutiske arbejdspladser. Som udgangspunkt har vi 
et godt samarbejde og en god dialog med politikere i kommuner 
og regioner. Men hvis det brænder på, skal vi nok vide at agere. 

I den forgangne periode har vi traditionen tro afholdt en række 
medlemsmøder om faglige og fagpolitiske emner. Vi har bl.a. 
inviteret til oplæg og diskussion om, hvordan vi møder patienter 
med anden etnisk baggrund end dansk, hvordan vi får flere fysio-
terapeuter i psykiatrien og præsenteret den nyeste faglige viden, 
bl.a. om hofte-artrose. Vi vil fortsat arrangere medlemsmøder om 
faglige emner. Husk endelig, at vi kan hjælpe dig med penge og 
det praktiske, hvis du har en god ide til et fagligt arrangement. Så 
tøv ikke med at tage kontakt.

I denne beretning kan du læse mere om, hvad der har præget 
udviklingen de seneste to år i Region Midtjylland, og hvilke akti-
viteter Danske Fysioterapeuters regionsbestyrelse har sat i gang 
eller deltaget i. Jeg håber, at du har lyst til at læse beretningen og 
deltage på generalforsamlingen den 4. april. Her har du mulighed 

for at være med til at bestemme, hvem der skal sidde i bestyrel-
sen de næste to år, og hvilke emner vi skal sætte fokus på. 

Vi har denne gang valgt at give mere plads til det sociale 
samvær og mulighederne for at netværke. Det betyder bl.a., at vi 
byder på lidt godt at spise, og at vi afslutter generalforsamlingen 
med showet ”Ikk’ for sjov” med en Danmarks sjoveste komikere, 
Geo. Han har haft testikelkræft og fortæller på humoristisk vis om 
livet som kræftpatient, far og mand, og hvordan man kommer 
godt ud på den anden side. 

Jeg håber, vi ses. 

KÆRE MEDLEM
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DER ER KOMMET flere fysioterapeuter i de midt- og vestjy-
ske kommuner. Fra november 2014 og to år frem er antallet af 
fysioterapeuter steget med 116, så der i november 2016 var 966 
beskæftiget i de kommuner, der hører under Region Midtjylland. 
I samme periode blev der færre fysioterapeuter ansat på regio-
nens hospitaler. I november 2016 var der ansat 554 fysioterapeu-
ter. Det er 45 færre end to år tidligere. 

Det er stort set samme udvikling, som ses over hele landet. 
I november 2016 var der ansat 4.339 fysioterapeuter i kommu-
nerne. Det er 327 flere end to år tidligere. Til gengæld er antallet 
af fysioterapeuter ansat på hospitalerne i samme periode faldet 
med 62, så der i november 2016 var 2.116 hospitalsfysioterapeuter. 

Forklaringen på udviklingen er, at kommunerne de seneste 
10 år har overtaget en række sundhedsopgaver. Først overtog de 
ansvaret for genoptræning, og siden er hverdagsrehabiliteringen 
kommet til. Mange flere borgere bliver i dag genoptrænet eller 
får vedligeholdende træning på det kommunale genoptrænings-
center. Og forebyggelse fylder mere i kommunerne. 

Hvis man spørger de kommunale ældrechefer og beskæfti-
gelseschefer, er der brug for endnu flere fysioterapeuter. Blandt 
andet i beskæftigelsesindsatsen. 

Samtidig med, at der er blevet færre fysioterapeuter på syge-
husene, har mange fået nye funktioner og opgaver. Eksempelvis 
på regionshospitalet i Silkeborg, hvor fysioterapeuter efterkon-
trollerer patienter, der har fået ny hofte. Her er det fysioterapeu-

ter, der sammen med det øvrige sundhedspersonale vurderer, om 
ny-opererede patienter kan udskrives samme dag. Flere steder i 
landet er der også chance for at møde en fysioterapeut, hvis man 
havner på skadestuen. Eksempelvis i Århus og Horsens. 

Der har også været vækst i den private sektor. I 2014 var knap 
4.700 beskæftiget i sektoren, og i 2015 var tallet vokset til næ-
sten 5.000. Det svarer til en vækst på 5,5 procent i løbet af et år. 
Alt tyder på, at flere fysioterapeuter fremover vil være beskæfti-
get på det private område, herunder på klinikker for fysioterapi.

Til gengæld er der blevet lidt færre statsansatte fysioterapeuter. 
Efter nogle år med let stigende ledighed er den faldet svagt. 

Fra 2008 til 2013 steg ledighedsprocenten for fysioterapeuter i 
Region Midtjylland fra 1,0 til 4,2 procent. Men i 2015 var ledigheds-
procenten faldet til 3,7 procent og er dermed tættere på landsgen-
nemsnittet, som for fysioterapeuter samme år var på 3,1 procent.

I Danske Fysioterapeuter er der politisk fokus på at skabe 
flere job og vækst i de fysioterapeutiske virksomheder. For der 
bliver brug for flere job til fysioterapeuter. En fremskrivning, som 
Danske Fysioterapeuter har fået foretaget, viser, at der i 2025 
vil være 6.000 flere fysioterapeuter på arbejdsmarkedet end i 
2016. Fysioterapeuter kan bidrage til at forbedre sundheden på 
en række nye områder. Det er baggrunden for, at medlemmerne 
af Danske Fysioterapeuters regionsbestyrelser de seneste to år 
bl.a. har arbejdet på at få ansat fysioterapeuter i folkeskolen, i 
lægepraksis og i beskæftigelsesindsatsen. 

FLERE FYSIOTERAPEUTER I KOMMUNERNE  
OG I DEN PRIVATE SEKTOR  

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSFORHOLD

REGIONALE LEDIGHEDSPROCENTER 2008-2015 
REGION 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 
Hovedstaden 0,7% 0,8% 1,2% 1,9% 2,6% 3,2% 2,6% 2,5%
Sjælland 0,2% 0,4% 0,4% 0,9% 0,9% 1,5% 1,6% 1,3%
Syddanmark 0,7% 0,8% 1,7% 2,7% 3,5% 4,2% 3,5% 4,0%
Midtjylland 1,0% 1,4% 1,8% 3,2% 3,9% 4,2% 3,9% 3,7%
Nordjylland 0,7% 0,9% 1,3% 2,6% 2,9% 3,5% 4,1% 3,5%

Hele landet 0,7% 0,9% 1,4% 2,4% 3,0% 3,5% 3,1% 3,1%

Kilde: Danmarks Statistik
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FYSIOTERAPEUTER ANSAT I KOMMUNER 
  NOV 2014 NOV 2015 NOV 2016 ÆNDRING  
 
Region Nordjylland 373 393 392 19
Region Midtjylland 850 909 966 116
Region Syddanmark 938 969 1.026 88
Region Hovedstaden 1.339 1.373 1.392 53
Region Sjælland 512 537 563 51
 
Ansatte i kommuner i alt 4.012 4.181 4.339 327
    

FYSIOTERAPEUTER ANSAT I REGIONER 
  NOV 2014 NOV 2015 NOV 2016 ÆNDRING 
 
Region Nordjylland 226 233 226 0
Region Midtjylland 599 578 554 -45
Region Syddanmark 413 397 402 -11
Region Hovedstaden 709 730 693 -16
Region Sjælland 231 229 241 10
 
Ansatte i regioner i alt 2.178 2.167 2.116 -62
    

AFGRÆNSNING 
Tjenestemænd, elever og ansatte i flexjon er ikke medtaget  

Kilde: Danmarks Statistik

Kilder: Beskæftigelse i kommuner og regioner: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. 
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BESPARELSER OG  
OMSTRUKTURERINGER
DE SENESTE TO ÅR har der igen været sparerunder og om-
struktureringer på sygehusene og i kommunerne, som bl.a. har 
betydet, at der på flere sygehuse er sket en samling af specialer 
og blevet flyttet afdelinger. 

I 2015 gennemførte regionsrådet i Midtjylland en sparerunde, 
der skulle skaffe 699 millioner kroner frem mod 2019. Det betød 
bl.a., at der blev nedlagt en afdeling på Psykiatrisk Hospital 
Risskov, at der blev flyttet funktioner og skåret i antallet af 
sengepladser på neuro-rehabiliteringsområdet, og at akutmod-
tagelsen i Silkeborg blev nedlagt.  

Som regionsformand Sanne Jensen påpegede i Århus  
Stiftstidende og i et høringssvar til sparekataloget, bliver 
patienterne taberne, når afdelingen og den fysioterapeutiske 
enhed på Psykiatrisk Hospital Risskov bliver nedlagt. Enheden 
er flagskibet indenfor fysioterapi til patienter med psykiatriske 
lidelser og har blandt andet medvirket til at nedbringe anven-
delsen af tvang og skabe mindre social ulighed. Samtidig vil 
det betyde, at der fremover er ansat færre fysioterapeuter i 
psykiatrien. 

Planerne om at flytte sengepladserne for moderat hjerne-
skadede patienter fra regionshospitalerne i Skive og Lemvig til 
neuro-rehabiliteringscentret i Hammel kritiserede Sanne Jensen 
ligeledes. Et argument for at samle neuro-rehabiliteringen ét 
sted var ifølge regionspolitikerne, at det ville blive lettere at 
indsamle data til forskning. Men mulighederne for at indsamle 
elektroniske data er allerede til stede i dag, som Sanne Jensen 
påpegede. Dertil kommer, at der ligger en professionshøjskole 
i Holstebro, der udbyder en række sundhedsuddannelser, bl.a. 
fysioterapeutuddannelsen, og som derfor har behov for praktik-
pladser i den del af regionen. 

Der blev efterfølgende blødt op på planen, som blev vedtaget i 
en modereret udgave. Den medførte dog, at der blev nedlagt fire 
sengepladser i Skive og tre og en halv sengepladser i Hammel. 

I kommunerne er der i samme periode blevet ansat flere 
fysioterapeuter, men der er også kommet flere borgere, som 

har brug for behandling og træning. Bl.a. som følge af, at en 
række opgaver er flyttet fra sygehusene til kommunerne, og 
at patienterne hurtigere bliver udskrevet. Det har medført, at 
arbejdstempoet er gået i vejret.

Det har ligeledes betydet, at der har været behov for at sikre 
fysioterapeuterne nye kompetencer. Desværre har det i nogle 
kommuner knebet med forståelse for, at man ikke bare kan tage 
imod nye opgaver uden samtidig at sætte penge af til at løfte de 
ansattes kompetencer. 

I enkelte kommuner har der været nedskæringer. Bl.a. valgte 
politikerne i Favrskov Kommune i 2016 at spare 500.000 kroner 
på fysioterapi i folkeskolen. 

I 2015 fik Region Midtjylland en ny praksisplan. Selv om flere 
kommuner ønskede at indskrænke kapaciteten, blev det afvist 
af et samlet samarbejdsudvalg. Her var vurderingen, at den 
fysioterapeutiske kapacitet var passende. 

LØRDAG 24. SEPTEMBER 2016
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LEDER Dagbladet Holstebro, Dagbladet Struer og Folkebladet Lemvig

Historisk har  
der altid været 

mennesker, der har 
fund et en levevej ved 
at franarre eller berøve 
andre. Metoderne 
har ændret sig i takt 
med den teknologiske 
udvikling, og de er 
blevet mere og mere 
udspekulerede.

UDGIVER: MIDTJYSKE MEDIER, BERLINGSKE AF 2007 A/S - CHEFREDAKTION: DORTHE CARLSEN, ANSVARSHAVENDE OG PETER KJELDBJERG  - DIREKTION: GORM FLYVHOLM OG DORTHE CARLSEN -  BERLINGSKE AVIS TRYK  A/S

Det er så nemt at blive snydt CHEFREDAKTØR
PETER KJELDBJERG

D
et er så nemt at blive snydt, men det 
er så svært at indrømme bagefter. 
Det gør Ernst Trillingsgaard heldig-
vis i dagens avis. Han var  nær var 
blevet snydt for 100.000 kroner, og 
det er desværre ikke usædvanligt. 

Kriminalitet rettet mod virksomheder via net-
tet har efterhånden udviklet sig til et meget al-
vorligt problem. Hvert år lænses danske virk-
somheder for millioner. Det er måske endda 
kun toppen af isbjerget, for der er højst sand-
synligt mange, der holder det for sig selv, når 
de er blevet snydt. For det er jo pinligt at ind-
rømme.

Historisk har  der altid været mennesker, der 
har fundet en levevej ved at franarre eller berø-
ve andre. Metoderne har ændret sig i takt med 
den teknologiske udvikling, og de er blevet 
mere og mere udspekulerede. Hvem husker 
ikke de berygtede telefonbogssælgere, som 
ringede rundt for at sælge indrykninger i fik-
tive telefonbøger, som ikke fandtes.  Den hop-

pede jeg selv på, da jeg blev ringet op en sen ef-
termiddag, hvor jeg sad og var optaget af noget 
andet. Heldigvis blev det forpurret, da en vaks 
bogholder undrede sig over fakturaen, som ef-
terfølgende dukkede op. Det var altså datidens 
lidt tungere papirgang, som reddede os.  Men 
hvor var jeg flov over at være blevet snydt. I dag 
er det hurtigt at overføre penge med et enkelt 
klik med musen. Og hvis det er chefen, der  be-
der om det, skal man være mere end alminde-
lig årvågen for at opdage det.  Det er der heldig-
vis mange, der er, men det smutter for en del. 
Naturligvis.  

Det er nu sådan, at den slags svindel har det 
med at blive vanskeliggjort i takt med, at flere 
og flere bliver opmærksom på, at det foregår. 
Sådan gik det med telefonbogssvindlerne. Ef-
terhånden som medierne skrev om dem, og 
TV-detektiverne fra Kontant og Operation-X 
bankede på deres døre for åbent kamera, for-
svandt de stille og roligt ud i glemselen. Det 
samme vil sikkert ske for nogle af de cyberfor-

brydere, som politiet og virksomhederne slås 
med nu. Men stol trygt på, at svindelen vil duk-
ke op igen og igen i nye forklædninger.  Den 
bedste måde at bekæmpe det på er omtale. Jo 
mere vi fortæller  hinanden om det gennem 
medier som denne avis, til kolleger og til poli-
tiet, jo sværere bliver det at få succes med uger-
ningerne.

Så moralen er:  Undgå at blive snydt. Men hvis 
det alligevel sker,  så få det fortalt, så andre kan 
lære af det.

DELTAG I  
DEBATTEN
DAGBLADET-HOLSTEBRO-

STRUER.DK/LEDER

Hvad mener du? Du er meget velkommen  
til at kommentere avisens leder. 

DEBAT

Af Sanne Jensen

Regionsformand for  
Danske Fysioterapeuter  
i Region Midtjylland.

FYSIOTERAPI: Jeg blev tem-
melig overrasket, da jeg i 
denne avis den 11. septem-
ber kunne læse, at der i bud-
getudkastet for Struer Kom-
mune er lagt op til at spare 
en million kroner på veder-
lagsfri fysioterapi. Jeg forstår 
godt, at formand for sund-
hedsudvalget, Anna Marie 
Brix Poulsen (DF), er stærkt 
skeptisk. For det kræver ikke 
meget kendskab til ordnin-
gen at vide, at besparelsen er 
helt urealistisk.

Vederlagsfri fysioterapi 
er skruet sådan sammen, at 
det er de praktiserende læ-
ger, der henviser patienterne 
til vederlagsfri fysioterapi og 
kommunerne bagefter får 
regningen. Det betyder, at 
patienterne nok skal få de-
res behandling. Struer Kom-
mune har simpelthen ikke 
mulighed for at bestemme, 
at patienterne på ordningen 
skal have ringere behand-
ling.

Alligevel er der gode grund 
til, at Struer Kommune får 
lavet et mere realistisk bud-
get. For det første er det al-
drig rart, når man er nødt til 
at genåbne et budget, fordi 
forudsætningerne ikke er 
ordentligt gennemarbejdet. 
For det andet ser vi desværre 
gang på gang, at kommuner 
forsvarer deres underbudget-

tering ved at mistænkeliggø-
re patienterne på ordningen. 
Modtagerne af vederlagsfri 
fysioterapi er ramt af syg-
domme som sklerose, spa-
stisk lammelse, Parkinsons 
og cystisk fibrose. De ønsker 
ikke at være en belastning 
for kommunens budgetter, 
men de har nu engang ikke 

selv valgt at blive syge. Der er 
tale om mennesker med et 
klart behov for og ret til be-
handling. Deres sygdom går 
ikke væk – og deres behov for 
behandling bliver ikke min-
dre – af, at Struer Kommune 
ændrer i budgettet.

Som fysioterapeuter sam-
arbejder vi meget gerne om 

at udvikle ordningen, så vi 
får mest mulig kvalitet for 
pengene til gavn for de bor-
gere, der lever med alvorlig 
sygdom og handicap. Men 
jeg er også nødt til at sige 
klart, at der er tale om et 
sundhedsfagligt tilbud til en 
gruppe borgere, der virkelig 
har behov for det. Forslaget 

om at spare 15 procent er ren 
regnearks-gymnastik.

De 6,8 millioner kroner 
der er afsat til vederlagsfri fy-
sioterapi budgettet for i år af-
spejler ret præcis, hvad ord-
ningen kostede i 2015 (nem-
lig 6,9 millioner). Samtidig er 
udgifterne til ordningen ge-
nerelt stigende, fordi vi lever 

længere – også selvom vi er 
ramt af alvorlig sygdom. Det 
betyder, at flere borgere får 
brug for behandling. Der er 
altså meget lidt, der taler for, 
at det bliver billigere i 2017 
end i 2015 – snarere tværti-
mod.

Umulig besparelse på fysioterapien

En besparelse på én million kroner på budgettet i Struer Kommune er helt urealistisk, mener Sanne Jensen. Genrefoto: Scanpix

UDGIVER: JYSK FYNSKE MEDIER P/S - CHEFREDAKTION: PETER ORRY, ANSVARSHAVENDE OG PETER KJELDBJERG - DIREKTION: JESPER ROSENER, ADMINISTRERENDE DIREKTØR -  TRYKKERI: JYSK FYNSKE MEDIERS AVISTRYK
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FYSIOTERAPEUTER  
I LÆGEPRAKSIS
DER MANGLER LÆGER i Midt- og Vestjylland. I Bøvlingbjerg har 
fysioterapeut Torben Fihl de seneste 8 år været tilknyttet læge-
huset. Her undersøger, diagnosticerer og vejleder han patienter 
med muskel-led-problemer. Torben Fihl er ikke i tvivl om, at det 
er en god ordning, som er med til at afhjælpe lægemanglen i 
området. Og stod det til ham, burde langt flere praktiserende 
læger tilknytte fysioterapeuter til deres praksis.

Det er Danske Fysioterapeuter helt enig i. Medlemmerne af 
regionsbestyrelsen har de seneste to år kontaktet og afholdt 
møder med flere politikere for at promovere ideen. Blandt andet 
har Sanne Jensen sammen med regionsrådspolitiker Susanne 
Buh Nielsen, SF, været på besøg på den klinik, hvor Torben Fihl 
arbejder, for at han kunne fortælle om fordelen ved at have en 
fysioterapeut tilknyttet klinikken. 

Både patienter, samfundsøkonomien og det fysioterapeuti-
ske arbejdsmarked vil nemlig have gavn af, at fysioterapeuter 

overtager nogle af opgaverne fra de praktiserende læger, der 
er ved at drukne i patienter. Danske Fysioterapeuter foretog i 
2016 en analyse, der viser, at lægerne ikke bare kan hente hjælp 
hos fysioterapeuterne, men også kan få et økonomisk overskud 
ud af at overgive opgaven med udredningen af patienter med 
muskoloskeletale problemer. Hvis disse patienter bliver udredt af 
en fysioterapeut, vil der være plads til 200 flere patienter i hver 
lægepraksis, viser analysen,

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

POLITISK INTERESSEVARETAGELSE 

I lægehuset i Bøvlingbjerg var der engang tre læger. 
Men det er længe tid siden, og de to læger, der 
er der nu, har så susende travlt, at ikke-akutte 
patienter må vente i op til fire uger. Til gengæld kan 
man komme til med det samme hos fysioterapeut 
Torben Fihl, hvis man har gener i bevægeapparatet. 
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EN VIGTIG  
POLITISK ROLLE 
DANSKE FYSIOTERAPEU-
TERS fem regioner spiller en 
vigtig rolle, når foreningens 
politik skal ud over rampen. 
Det er regionsformændene og 
regionsbestyrelserne, der har 
kontakten til borgmestre og 
kommunale udvalgsmedlem-
mer, blander sig i den lokale 
debat i aviser og andre medier 
og sørger for, at fysioterapeu-
ters politiske interesser bliver 
varetaget lokalt. 

Eksempelvis når kommu-
nalpolitikere ønsker at spare 
på den vederlagsfri fysioterapi 
uden at tage højde for, at der 
er tale om lægehenvist sygebe-
handling. Eller hvis kommuner 
og regioner har planer om at 
skære på sundhedsbudgettet 
for de kommende år. 

Det er også regionsforman-
den og regionsbestyrelsesmed-
lemmerne der holder møder 
med politikerne for at fortælle, 
hvilke opgaver fysioterapeuter 
kan løse, eksempelvis hvordan 
velfærdsteknologi kan benyttes 
i træningen af borgere og pa-
tienter, eller hvordan fysiote-
rapeuter kan bidrage til at give 
børnene en bedre skolegang. 

HVERT FEMTE SKOLEBARN i Midtjylland har dårlig motorik. Det var budskabet fra 
regionsformand Sanne Jensen i et indlæg i Århus Stiftstidende ved skolestart i efter-
året 2015. Motorikken er blevet ekstra vigtig med skolereformen, som medfører, at 
der skal indgå 45 minutters fysisk aktivitet i en skoledag. Mange skolebørn har svært 
ved at ramme en fodbold eller komme op i klatrestativet, så mere fysisk aktivitet er 
ikke nødvendigvis noget, man glæder sig til. 

Sanne Jensen kunne fortælle, at Danske Fysioterapeuter har kontaktet alle kom-
muner i Region Midtjylland med forslag til, hvad de kan gøre. ”Jeg håber, at politi-
kerne, når de i disse dage diskuterer budget, vil huske på de motorisk udsatte børn”, 
sagde hun til avisen. 

Sanne Jensen og de øvrige regionsbestyrelsesmedlemmer har efterfølgende holdt 
møder med borgmestre og udvalgsformænd i Aarhus-, Herning-, Skive-, Favrskov-, 
Randers-, Holstebro-, Viborg og Silkeborg kommuner. Heldigvis gav det mange 
positive tilbagemeldinger. Blandt andet har Enhedslisten i Aarhus Kommune stillet 
forslag om at tilknytte fysioterapeuter til de århusianske skoler. 

Og Sanne Jensen og Danske Fysioterapeuter benyttede bl.a. årsmødet i efteråret 2015 
hos Skole & Forældre til at fortælle om, hvorfor der er brug for fysioterapeuter i skolen. 

På flere og flere skoler over hele landet er der kommet mere fokus på, hvordan 
man integrerer fysisk aktivitet i skoledagen. For hvis et barn ikke kan gribe en bold, 
hoppe på ét ben eller holde rigtigt på en blyant, kan det hverken følge med i sko-
legården eller i undervisningen. To ud af tre børn har motoriske problemer, når de 
starter i skolen. Og det er drengene, der har det sværest. 

Erfaringerne fra den svenske bydel Bunkeflo viser, at fysioterapeuter kan hjælpe 
lærere og pædagoger med at sammensætte de rigtige programmer til de motorisk 
svage børn, og at en målrettet indsats kan give klogere, sundere og gladere børn. 

Det budskab har Danske Fysioterapeuter bredt ud til politikere, lærere, skolele-
dere og forældreorganisationer. Eksempelvis er alle udvalgsformænd i de midtjyske 
kommuner blevet kontaktet af et medlem af Danske Fysioterapeuters regionsbesty-
relse og har fået tilsendt materiale fra foreningen. 

FYSIOTERAPEUTER I FOLKESKOLEN

Skole & Forældre holdt 
årsmøde, og det var det 
helt rigtige sted for  
Danske Fysioterapeuter 
at være til stede for at 
fortælle om fordelene 
ved at have fysiotera- 
peuter tilknyttet  
folkeskolen. 
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FYSIOTERAPEUTER I FOLKESKOLEN

VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI
DER BLIVER HOLDT skarpt øje med den vederlagsfri fysio-
terapi i landets kommuner. De senere år er der kommet flere 
patienter, der får vederlagsfri fysioterapi, fordi flere mennesker 
med handicap og fremskredne sygdomme lever længere, og 
fordi politikerne på Christiansborg har besluttet at lade ordnin-
gen omfatte flere grupper. Derfor er udgifterne steget.

Det er de praktiserende læger, der henviser, og patienterne 
selv, der vælger, hvor de vil behandles, mens kommunerne 
afholder udgifterne. 

Det har fået flere kommuner til at ville skære i udgifterne til 
ordningen. Blandt andet Holstebro Kommune, der mente, at 12 
procent af patienterne uberettiget benyttede sig af ordningen. 
Ifølge kommunen var det nemlig kun de borgere, der havde 
fået tildelt et hjælpemiddel, der måtte få vederlagsfri fysiote-
rapi. Men det er helt forkert, som regionsformand Sanne Jensen 
i 2015 påpegede i Struer Dagblad. ”Påstanden fra kommunen 
er, at mennesker, der er diagnosticeret og lægehenvist, ikke er 
syge. Det er så dumt, at det ville være sjovt, hvis baggrunden 
ikke var så tragisk”, som Sanne Jensen sagde til avisen. 

I Holstebro Kommune valgte politikerne endvidere af aflive 
den såkaldte Holstebro-ordning og lukke for, at klinikker uden 
ydernummer kan udbyde vederlagsfri fysioterapi til mennesker 
med handicap. Ifølge Sanne Jensen ville det formentligt ikke 
medføre de store besparelser og stille patienterne dårligere, 
som hun pointerede i Struer Dagblad. 

Også politikerne i Aarhus-, Favrskov-, Silkeborg- og 
Ikast-Brande kommuner luftede i de lokale medier deres be-
kymringer over udgifterne til ordningen. 

Året efter valgte flere kommuner at underbudgettere 
udgifterne til den vederlagsfri ordning. Skønnet fra Danske 
Fysioterapeuter var, at der i Region Midtjylland 2016 i alt i alt 
manglede 12 millioner kroner på de kommunale budgetter. 

I Struer Kommune blev der blandt andet lagt op til at spare 1 
million kroner på budgettet til vederlagsfri fysioterapi. 

Det fik regionsformand Sanne Jensen til tasterne og i Midt-
jyllands avis og en række andre medier at forklare, at veder-
lagsfri fysioterapi er en sundhedsydelse, der gives til borgere 
med diagnoser som sclerose, cystisk fibrose og muskelsvind. 
De har ikke noget ønske om at belaste kommunens økonomi, 
men ønsker blot at bevare deres funktion og førlighed. 

Sundhedsordfører Jonas Dahl, SF, blev klogere på, hvordan 
mennesker med handicap har gavn af vederlagsfri fysioterapi. 
Han besøgte i juni 2016 Charlottehøj Fysioterapi i Århus, der bl.a. 
behandler mennesker med muskelsvind, sklerose og cerebral 
parese. Jonas Dahl prøvede blandt andet testen ”Timed Up and 
Go” under fysioterapeut Rasmus Vandborgs kyndige vejledning. 

Det er vigtigt, at politikerne har kendskab til vederlagsfri 
fysioterapi. Det var baggrunden for, at Danske Fysioterapeuter 
inviterede handicapordfører fra Enhedslisten, Jacob Sølvhøj, til 
Benefit Viborg for at se og høre, hvad vederlagsfri fysioterapi 
går ud på. Her ses han sammen med regionsformand Sanne 
Jensen og klinikejer Karin Sigaard, Benefit. 
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DEMENTE
18.000 MIDTJYDER LIDER af demens, og antallet vil stige 
i takt med den demografiske udvikling. I 2040 vil 34.000 
midtjyder være ramt af sygdommen, viste nye tal i novem-
ber 2016. Det fik regionsformand Sanne Jensen i Folkebladet 
til at opfordre kommunerne i Midtjylland til at sikre, at der 
er de rigtige tilbud til de demente, ikke mindst at de har 
adgang til at gøre brug af træning. 

4000 FRISBEE’ER blev der delt ud til 
deltagerne på Folkemødet 2016, da Danske 
Fysioterapeuter satte fokus på behovet for 
fysisk aktivitet og fysioterapi til motorisk 
svage skolebørn. De 9 bestyrelsesmed-
lemmer fra Region Midtjylland, iklædt blå 
jakker og tasker med foreningens logo, 
delte frisbee’er og foldere med forenin-
gens budskaber ud og deltog i en række 
politiske debatter. Folkemødet giver gode 
muligheder for at møde borgmestre, 
udvalgsformænd og politikere fra Midt-
jylland. Og det benyttede bestyrelsen sig 
selvfølgelig af. Både i 2015 og 2016. 

FOLKEMØDET

Der blev stillet massevis af 
spørgsmål i debatterne. 

FYSIOTERAPEUTER I  
BESKÆFTIGELSESINDSATSEN
SYGDOMME OG SMERTER i muskler og led er årsag til, at 
alt for mange danskere står udenfor arbejdsmarkedet i kor-
tere eller længere tid. I mange kommuner indgår fysiotera-
peuter i de tværfaglige rehabiliteringsteams, der behandler 
sager om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. 
Blandt andet i jobcentret i Vejle Kommune, hvor en fysiote-
rapeut indgår i et team sammen med to ergoterapeuter. 

9 ud af 10 kommuner vurderer, at fysioterapeuter har 
en gavnlig effekt på borgernes mulighed for at komme i 
arbejde. Og knap hver fjerde kommune mener, at fysiote-
rapi bør inddrages i større omfang, viser en undersøgelse, 
som Danske Fysioterapeuter har foretaget. Det er bag-
grunden for, at regionsbestyrelsen har taget kontakt til de 
kommunale beskæftigelsesudvalg for gøre opmærksom 
på fysioterapeuters kompetencer og værdien i en tidlig 
indsats overfor udsatte borgere. Derudover har der været 
afholdt netværksmøder for de midtjyske fysioterapeuter, 
der arbejder i beskæftigelsesindsatsen. 

FO
LK

EM
ØD

ET
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FOLKEMØDET
Regionsbestyrelsen klar til at møde politikere og borgere på Folkemødet 2016. 

Fysioterapeut Ruben Fjord Bredholt fra regions- 
bestyrelsen fortæller om LEON, princippet om, at de  
bedste og billigste løsninger bør vælges, bl.a. når  
opgaverne i sundhedsvæsenet skal fordeles mellem  
læger og fysioterapeuter. 

Den bedste medicin, ifølge Danske Fysioterapeuter. 

Daværende sundhedsminister Astrid Kragh med sugerør i munden for at mærke, hvordan 
KOL patienter har svært ved at få vejret på en cykeltur. Regionsbestyrelsen havde på  
Folkemødet 2015 sammen med Kræftens Bekæmpelse valgt at sætte fokus på rehabilitering 
af kræftpatienter og fik i den forbindelse sundhedsministeren til at tage cykelturen.
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NYE STUDERENDE 

UDDANNELSE 

OPTAGET HAR LIGGET stabilt de seneste 7 år. Siden 2010 er der hvert år blevet optaget mellem  
79 og 81 fysioterapeutstuderende på Uddannelsescenter Holstebro, UCH. I 2016 startede 80 nye 
studerende på uddannelsen. I 2010 blev der optaget 145 studerende på VIA University College i 
Aarhus. I 2016 startede der 146 nye studerende på uddannelsen i Aarhus. 

De studerende skal lære Danske Fysioterapeuter at kende. Derfor var regionsformand Sanne  
Jensen i oktober 2016 på besøg på UCH i Holstebro for at fortælle, hvorfor det er vigtigt at være 
medlem af foreningen. Det er fast praksis, at de studerende flere gange i løbet af deres studie stifter 
bekendtskab med foreningen, bl.a. for at blive introduceret til mulighederne på arbejdsmarkedet. 

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

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet (tal fra KOT)



 MEDLEMSAKTIVITETER 13

MEDLEMSAKTIVITETER 

Anne Dorte Lange holder 
oplæg på temaaften om 
funktionelle lidelser.  

REGIONALFORDELING AF MEDLEMMER 

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

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

Medlemmer i alt 14.214 14.649 14.675 100% 

Antal  
medlemmer

Alle  
medlemmer

Andel

FLERE MEDLEMMER
DER ER KOMMET flere medlemmer af Danske 
Fysioterapeuter i 2016, præcis 461. Nogle er 
midtjyder. Hvor mange, der er tale om, kan 
vi desværre ikke sige, fordi data tidligere har 
været utilstrækkelige. Sikkert er det dog, at 
det samlede medlemstal for Danske Fysiote-
rapeuter 1. januar 2017 var 14.675, og at 3516 af 
dem bor i Region Midtjylland. 
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2015
• Sundhedsforsikringer, januar, Silkeborg 
• Lymfødem-behandling, juni, Århus
• Pension, ledelse og forhandling, september, Århus
• Pension, ledelse og forhandling, september, Holstebro
• Genoptræning til borgere med skulderlidelser, oktober, Silkeborg
• Bækkenets skjulte ligamenter, november, Viborg
• Børn med sansemotoriske udfordringer, november, Silkeborg 
 (i samarbejde med Ergoterapeutforeningen Region Midtjylland)

2016 
• Fysioterapi til personer med funktionelle lidelser og fysisk 
 aktivitet i psykiatrien, januar, Aarhus. 
• Fysioterapi til personer med funktionelle lidelser og fysisk 
 aktivitet i psykiatrien, januar, Holstebro. 

• Netværksmøde for hverdagsrehabilitering, maj, Silkeborg
• Fyraftensmøde om hofteartrose, juni, Århus 
• Implementering af de kliniske retningslinjer, august, Århus
• Implementering af de kliniske retningslinjer, august, Holstebro
• Kulturforståelse og interkulturel kommunikation, september, 
 Århus 
• Kulturforståelse og interkulturel kommunikation, september 
 Holstebro 
• Fyraftensmøde om den skrøbelige ældre borger/patient, 
 november, Århus 
• Brush-up for praktiserende, november, Aarhus 

• Hvordan får vi flere fysioterapeuter ind i beskæftigelses-
 indsatsen, november, Silkeborg
• Din tredje karriere, november, november, Silkeborg 
 (I samarbejde med sundhedskartellet i Region Midtjylland). 

HAR DU ELLER din arbejdsplads lyst til 
at planlægge et fagligt arrangement for 
de midtjyske fysioterapeuter, så kan du få 
hjælp fra Danske Fysioterapeuter. I kan få 
økonomisk støtte til arrangementet, og 
vi kan hjælpe med lokaler, annoncering, 
kontakter m.v. Læs mere på fysio.dk eller 
send en mail til Midtjylland@fysio.dk 

SØG STØTTE TIL  
DIT ARRANGEMENT

MEDLEMSARRANGEMENTER 2015 – 2016 

Hvordan påvirker kulturforskelle 
fysioterapeuters møde med 
patienter, var emnet for det 
medlemsarrangement. Her blev 
bl.a. sat fokus på, hvorfor det 
kan være en særlig udfordring af 
få patienten til at følge fysiote-
rapeutens anbefalinger. 

FØLG DANSKE FYSIOTERAPEUTER  
REGION MIDTJYLLAND PÅ FACEBOOK 
VIL DU HOLDE dig opdateret om, hvad der foregår at fysioterapifaglige 
arrangementer og fyraftensmøder for fysioterapeuter i Midtjylland, bør du 
følge facebooksiden for Danske Fysioterapeuter Region Midtjylland. Giv os 
et like.www.facebook.com/danskefysioterapeuter.regionmidtjylland
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REGIONSBESTYRELSEN 
Sanne Jensen,  
formand

Henrik  
Lauridsen

Kirsten 
Ægidius

Agnes 
Holst

Vita Kathrine 
Bisgaard

Stefan 
Kragh

Maria 
Bjørnelund 
Rømer

Mille S. 
Thomesen

Ruben 
Fjord  
Bredholt

REGION MIDTJYLLAND  

Pia 
Westhoff

Axel Lander 
Rømer 

FØLG DANSKE FYSIOTERAPEUTER  
REGION MIDTJYLLAND PÅ FACEBOOK 

Stine Jørgensen er på 
barselsorlov.

Louise Søllingsvrå Madsen 
er udtrådt af bestyrelsen i 
valgperioden.

REGNSKAB 2015 OG 2016

REGNSKAB

UDGIFTER
  2015 2016
n   Administration 189.083 82.109
n   Web 22.840 1.220
n   Studentermedhjælper 82.489 90.560
n   Formand 48.188 48.161
n   Bestyrelse 223.962 222.639
n   Folkemøde  37.650
n   Generalforsamling 33.536
n   Medlemsaktiviteter 6.420 61.408
n   Faglige temadage  40.371
n   Diverse -11 -839

I alt 606.507 583.279

INDTÆGTER
  2015 2016
Regionstilskud 490.287 501.388
Overført fra foregående år 135.044 20.403

I alt 625.331 521.791

31%

4%

14%

37%

5%

2015
Udgifteri alt:  
606.507 kr.

14%

16%

8%
38%

11%
2016
Udgifteri alt:  
583.279 kr.

8%

1%

6%

7%



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

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

Sammen gør vi syge mennesker raskere. Svage 
mennesker stærkere. Sunde mennesker sundere. 
Vi holder mennesker i bevægelse. 

Det er godt for den enkelte, for familien,  
kærligheden, arbejdet og økonomien. 

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

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

Vi holder mennesker i bevægelse

Vi holder  
mennesker 
i bevægelse

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

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

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

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

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

Nu gælder det om at få brugt grundfortælling 
og slogan.

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

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

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

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

holder mennesker i bevægelse.
Det kan vi sammen sikre. 

 
Formand Sanne Jensen, Danske Fysioterapeuter 
Region Midtjylland

Fysioterapiens kerne


