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DENNE BERETNING VISER, hvad Danske Fysioterapeu-
ter i Region Midtjylland har arbejdet med siden sidste  
generalforsamling for to år siden, og hvordan det står til 
for fysioterapeuter i vores region.

Det sidste år har corona selvfølgelig fyldt meget i vores 
arbejde. Faktisk føles det som om det meste af året gik 
med at slukke ildebrande. Der har været en grundlæggen-
de usikkerhed, som især praksissektoren har oplevet med 
både perioder med decideret nedlukning og faldende pa-
tienttal. Samtidig har det for de offentligt ansatte været 
en tid med masser af nye opgaver og et presset arbejdsliv.

Vi har lært nye ord som ”Fælleserklæringer” og ”vac-
cinegrupper”. Hele vejen har vi gjort vores bedste for at 
understøtte jer. Men jeg ved, at det har været frustreren-
de for mange af jer, og jeg håber aldrig, at vi ender i en 
lignende situation igen. 

Samtidig vil vi også gerne rose jer alle sammen for det 
gå-på-mod, I har udvist. I har vist, at man kan regne med 
os som faggruppe – også når det bliver svært. Det håber vi 
også vil udmønte sig i fremtiden i form af anerkendelse, 
anseelse og ressourcer.

På de interne linjer har vi brugt meget tid på struktur-
eftersyn og praksisanalyse, som I også kan læse mere om 
i denne beretning.

I regionsbestyrelsen arbejder vi en del med, hvordan vi 
bedst holder kontakt med alle. Det giver nogle udfordrin-
ger, at vi er en geografisk stor region, men før corona så 
vi også lokale initiativer om Fysioterapeutisk Fredagsbar 
og lokale netværk. Det glæder vi os til, at vi kan arbejde 
med igen. 

Selvom det kan føles som længe siden, så var der også 
en tid før corona. I 2019 fyldte vores overgang fra Fagbe-
vægelsens Hovedorganisation (FH) til Akademikerne (AC) 
meget i arbejdet. Tillidsrepræsentanterne har lagt et im-
ponerende stykke arbejde i at opbygge nye relationer og 
sikre, at vi fortsat har indflydelse. 

Vi har fortsat en række pladser i MED-systemet, som 
sikrer at vores tillidsrepræsentanter har indflydelse på de 
offentlige arbejdspladser. Jeg vil gerne takke alle jer, der 
har hjulpet undervejs.

Det, vi savner allermest, er at møde jer til de mange 
arrangementer, vi plejede at have. Men selvom vi ikke kan 
mødes fysisk, så kan vi heldigvis stadig ses. Vi fortsæt-
ter med at arrangere virtuelle medlemsmøder, så husk at 
holde dig orienteret for eksempel via hjemmesiden.

Husk også, at vi kan hjælpe dig med penge og det 
praktiske, hvis du har en god ide til et arrangement. Vi får 
løbende henvendelser fra medlemmer med gode ideer, og 
det er vi rigtig glade for.

Jeg glæder mig til at se jer.

KÆRE MEDLEM

Af Sanne Jensen, regionsformand

https://www.fysio.dk/om-os/regioner/region-midtjylland


4   BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSFORHOLD

DANSKE FYSIOTERAPEUTERS BERETNING 2019-2020 REGION MIDTJYLLAND

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSFORHOLD

DER ER UDFORDRINGER MED at finde arbejde som fysioterapeut 
i Midtjylland. Det er særligt de nyuddannede fysioterapeuter, som 
har problemer med at finde arbejde. Af de fysioterapeuter, som 
blev færdiguddannede i 2019, var 13 procent stadig uden job i juni 
sidste år i Region Midtjylland ifølge en dimittendundersøgelse fra 
2020.

Midtjyllands regionsbestyrelse kontakter hvert år de nyuddan-
nede fysioterapeuter et par måneder efter, at de er blevet færdige 
med deres uddannelse. Her er tilbagemeldingerne også, at det er 
svært at lande det første job. De nyuddannede melder tilbage, at 
de synes, at der bliver uddannet for mange fysioterapeuter, og at 
de står med en meget stor udfordring i forhold til at finde et arbej-
de og sikre deres fremtid.

”Det har i lang tid været sådan, at det er svært at lande et fast 
job som fysioterapeut. Men det tager længere og længere tid at 
lande det her første job, og mange er i lang tid i vikariater. Vi ved, 
at det er svært og prøver at støtte dem så godt, vi kan. Vi taler 
med de nyuddannede om, at det er vigtigt at være tålmodig og an-
erkende hvor hård en situation, de er i,” fortæller regionsformand 
Sanne Jensen.

Det er ikke kun i Midtjylland, at de nyuddannede fysioterapeu-
ter har problemer med at finde job. I Nordjylland var det også 13 
procent af de nyuddannede fra 2019, som stadig var uden job i 
sommeren 2020. Særligt udfordrende er det i Syddanmark, hvor 
32 procent af dimittenderne fra 2019 stod uden arbejde i juni 2020.

De seneste fem år har ledigheden været stigende i Midtjylland. Den 
toppede i 2019 med 4,2 procent, og sidste år lå ledighedsprocenten 
på 4 procent. Det er på tværs af alle fem regioner, at ledigheden 
er steget sammenlignet med 2016. Den gennemsnitlige ledigheds-
procent for hele Danmark lå sidste år på 4 procent. Region Syd-
danmark har flest ledige med en ledighedsprocent på 5,5 sidste år, 
mens Region Sjælland har færrest med 2 procent ledige.

Kigger man nærmere på sidste år, hvor Coronavirus ramte Dan-
mark, svingede ledigheden dog en del i løbet af året. I starten af 
året lå ledigheden på 4,5 procent og steg løbende hen over foråret. 
Den toppede i maj, hvor der var 10,2 procent fysioterapeuter i Midt-
jylland uden job. Resten af året kom flere og flere dog i arbejde igen 
og ved slutningen af året, var ledighedsprocenten på 4 procent og 
dermed lavere end i 2019.

Samtidig med at ledigheden har været stigende, er der kommet 
flere offentligt ansatte fysioterapeuter. De seneste tre år er der 
blevet ansat flere fysioterapeuter i de midtjyske kommuner. Siden 
2018 er der ansat 41 fysioterapeuter mere i kommunerne, så der i 
2020 var ansat 1.127. Det samme gør sig gældende for de regionalt 
ansatte. Her er der kommet 8 medarbejdere til de seneste tre år, så 
der nu er 543 regionalt ansatte fysioterapeuter i Midtjylland.

I 2020 var der ansat 5.000 fysioterapeuter i landets kommuner, 
hvilket er en stigning på 134 fysioterapeuter siden 2018. For de re-
gionalt ansatte har der på landsplan været et fald på 26 ansatte fra 
2.065 ansatte i 2018 til 2.039 ansatte i 2020.

NYUDDANNEDE KÆMPER MED AT FÅ JOB I MIDTJYLLAND

LEDIGHED BLANDT FYSIOTERAPEUTERNE I REGIONERNE

Region 2016 2017 2018 2019 2020

Hovedstaden 2,56% 2,64% 1,85% 2,85% 3,50%

Sjælland 0,71% 1,79% 1,27% 1,50% 2,00%

Syddanmark 2,81% 2,95% 2,53% 3,60% 5,50%

Nordjylland 2,49% 3,16% 3,74% 5,75% 4,50%

Midtjylland 3,48% 3,80% 3,45% 4,20% 4,00%

Hele landet 2,63% 2,95% 2,52% 3,20% 4,00% Kilde: DSA
Pr. 1. oktober
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AFGRÆNSNING FOR KRL
 

Region 2018 2019 2020 Ændring 

Hovedstaden 1.490  1.495   1.460  -30,0 

Sjælland 637  655   645   8,0 

Syddanmark 1.150  1.090   1.096  -54,0 

Nordjylland 441  448   463   22,0 

Midtjylland 1.086  1.096   1.127   41,0 

Sum 4.804 4.784 4.791 -13

Ansatte i kommuner i alt * 4.866  5.003   5.000   134,0

Region 2018 2019 2020 Ændring 

Hovedstaden 684 625 631 -53 

Sjælland 231 232 246  15 

Syddanmark 396 382 401  5 

Nordjylland 213 213 218  5 

Midtjylland 535 523 543  8 

Sum 2.059 1.975 2.039 -20

Ansatte i regioner i alt * 2.065  1.975   2.039  -26 

FYSIOTERAPEUTER ANSAT I KOMMUNER

FYSIOTERAPEUTER ANSAT I REGIONER

Alle ansatte (inkl. fleks, elever, ekstra-ordinært ansatte). Opgørelse i antal 

personer. Alle fysioterapeuter, ledende og ikke-ledende  

Kilde: KRL pr 1. september  
* Totalen afviger fra summen pga. KRLs opgørelsesmetode.  

ET ÅR MED CORONA
DET ER GODT ET ÅR SIDEN, at Coronavirus 
gjorde sit indtog i Danmark med massive 
konsekvenser for hele samfundet. Det har 
været en udfordrende og svær tid med krav 
til afstand, afspritning, værnemidler, virtuel 
træning og hjemmearbejde.

I foråret sidste år manglede der klare og 
rettidige udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen,  
som Danske Fysioterapeuter kunne formidle 
videre til medlemmer og arbejdspladser. Og 
i efteråret ramte anden bølge af Corona og 
ikke lang tid efter, kom anden nedlukning af 
landet. Det har været en lang periode med 
usikkerhed og uforudsigelighed.

Corona har kunnet mærkes i alle sektorer 
af fysioterapi, hvor flere også har været flyt-
tet til andre arbejdsopgaver og har måttet 
udvise stor fleksibilitet. Fysioterapeuter på 
hospitalerne har arbejdet som frontperso-
nale med patienter smittet med Corona på 
Covid-afdelinger og har oplevet et presset 
hospitalsvæsen. Der har været fysioterapeu-
ter, som er blevet omskolet til at hjælpe til på 
intensivafdelingerne, hvor de blandt andet er 
blevet oplært i, hvordan man bruger respira-
torer.

I kommunerne er der fysioterapeuter, som  
er blevet oplært i plejen. På den måde kunne  
de træde til og hjælpe, hvis plejesystemet 
blev for presset af den nye virus. Hos de prak- 
tiserende fysioterapeuter har oplevelsen des-
uden været, at patienter ikke turde møde op i 
praksissen, fordi de var sårbare og afholdt sig 
fra at gå ud. Det har derfor været svært at få 
forretningen til at løbe rundt.

”Læringskurven har været stejl, og det har 
været en tid med stor usikkerhed, som nok 
har været den største udfordring. Det har 
også kunnet mærkes hos vores tillidsrepræ-
sentanterne, som har haft meget travlt og 
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DANSKE FYSIOTERAPEUTER ER SKIFTET OVER TIL AKADEMIKERNE
DEN 1. JANUAR 2020 blev Danske Fysioterapeuter en del af hoved- 
organisationen Akademikerne (AC). Det har været en stor opgave 
at forberede og sikre overgangen fra Fagbevægelsens Hovedorga-
nisation (FH) til AC.

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

”Vi har for en periode mistet noget indflydelse og pladser rundt 
omkring. Nu arbejder vi på at vinde den tabte indflydelse tilbage 
og få etableret en god kontakt til AC. Man kan sige, at det er en 
reinvestering af den tid, som vi ikke har brugt på at sidde i diverse 
medarbejderudvalg. Den har vi brugt på at forsøge at etablere kon-
takten til AC og genvinde vores indflydelse,” fortæller regionsfor-
mand Sanne Jensen.

Det har involveret en del opsøgende arbejde, hvor tillidsrepræ-

sentanterne lokalt har løftet en stor del af opgaven med at tage 
kontakten. Det er heller ikke alle steder, at Danske Fysioterapeuter 
har mistet sin indflydelse. På det kommunale område er der blevet 
indgået mange lokale aftaler for at få overgangen til at gå op og 
bevare fysioterapeuternes indflydelse og plads i forskellige udvalg.

Selv om Danske Fysioterapeuter er skiftet til AC, har regions-
bestyrelsen stadig et stort fællesskab med FH’s organisationer, og 
især de sundhedsfaglige.

Beslutningen om at skifte til AC blev taget på repræsentant-
skabsmødet i efteråret 2018. Det skete, efter at Funktionærernes og 
Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) og Landsorganisationen i Dan-
mark (LO) cirka et halvt år inden besluttede at lade de to organisati-
oner fusionere 1. januar 2019 til Fagbevægelsens Hovedorganisation.

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

spillet en stor rolle både på det regionale og kommunale niveau,” fortæller regionsformand 
Sanne Jensen.

Arrangementer er blevet aflyst på stribe, og virtuelle møder er blevet hverdag. Der har 
været holdt adskillige møder om corona sidste år, og der har i Danske Fysioterapeuter væ-
ret arbejdet på at sikre ordentlige forhold for fysioterapeuterne i den her usædvanlige tid. 
Der har blandt andet været arbejdet på at sikre lønkompensation til de praktiserende og 
sikre, at fysioterapeuter fra alle sektorer kan blive testet hurtigt i ”fast track”.

I næsten alle de midtjyske kommuner blev der lavet lokale aftaler om fælleserklærin-
gen. Det vil sige, hvordan arbejdet omkring corona blev organiseret ude i kommunerne, så 
medlemmerne kunne være sikre på, hvordan deres arbejdskraft blev brugt. I flere kommu-
ner har der været holdt halvårlige eller årlige dialogmøder med for eksempel kommunaldi-
rektøren, HR og andre chefer.

”Det er min erfaring, at i de kommuner, som har holdt de her årlige eller halvårlige mø-
der, har dialogen fungeret bedst. Det vil derfor være et af mine fokusområder for fremti-
den at sørge for, at vi får etableret dialogfora mellem organisationer og kommuner i alle 
kommuner i Region Midtjylland. Det er faktisk lykkedes under corona at få oprettet et 
dialogforum i Skive Kommune, hvor der er planlagt to årlige møder fra nu af,” fortæller 
Sanne Jensen.
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FOKUS PÅ AT FÅ FLERE TILLIDSREPRÆSENTANTER 
OG FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANTER

DE SENESTE PAR ÅR har regionsbestyrelsen arbejdet på at få fle-
re tillidsrepræsentanter og fælledstillidsrepræsentanter i regionen 
og de midtjyske kommuner. Det er lykkes at få en fællestillidsre-
præsentant i Herning og Syddjurs. I Skanderborg er der i øjeblikket 
en proces i gang med at finde en fællestillidsrepræsentant.

”Det er vigtigt at have fællestillidsrepræsentanter og tillidsre-
præsentanter i forhold til at sikre indflydelse i de enkelte kommu-
ner. Det er vigtigt internt i kommunen, at der er nogle samlende 

figurer, som kan påvirke og tale den fysioterapeutiske sag. Det er 
samtidig vigtigt for foreningen, at vi har en person ude lokalt, som 
kan videreformidle vigtig politisk information fra kommunerne,” 
fortæller regionsformand Sanne Jensen.

Regionsbestyrelsen har i øjeblikket fokus på at skaffe flere til-
lidsrepræsentanter i Skive, Silkeborg, Holstebro og Struer. Corona 
betød dog en pause på projektet, som bliver sat i gang igen så 
snart, det er muligt.

Det første besøg gik til Viborg, hvor Poul Schmidt, 

Mette Hedegård Jensen og Christina Rydal Nielsen 

havde planlagt et spændende besøg i deres enhed.

I Syddjurs hørte Tina Lambrecht og Sanne Jensen 

blandt andet om enhedens tætte samarbejde med 

socialrådgivere.

I Lemvig var der også tid til at 

høre om det nye sundhedshus, 

der er i planlægningsfasen, 

og den nye sundhedschef, 

der er blevet ansat, som er 

fysioterapeut.

PÅ BESØG I 
KOMMUNERNE

REGIONSFORMAND SANNE JENSEN 
og formand Tina Lambrecht besøgte 
sammen fire midtjyske kommuner 
i løbet af 2019. Det første besøg gik i  
maj til fysioterapeuterne i Viborg Kom- 
mune. I juni var det fysioterapeuterne 
i Holstebro Kommune, som fik besøg. 
Og i november gik turen til både Lem-
vig og Syddjurs Kommune.

På de veltilrettelagte besøg fik 
Sanne Jensen og Tina Lambrecht et 
godt indblik i, hvordan de fire forskel-
lige arbejdspladser strukturerer deres 
tilbud og løser deres opgaver med 
kommunens borgere. I Syddjurs hørte 
de blandt andet om, hvordan et tæt 
samarbejde med socialrådgivere har 
åbnet for nye jobmuligheder for fysio-
terapeuter i kommunen.

Besøgene var en del af Tina Lam-
brechts kommunale besøgsrunde med  
besøg i 18 forskellige kommuner rundt 
omkring i landet sammen med regions- 
formændene.
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FOLKETINGS- 
POLITIKER MED 
PÅ KLINIKBESØG

ANALYSE AF PRAKSISSEKTOREN

I EFTERÅRET 2019 var regionsformand Sanne Jensen sammen 
med folketingsmedlem Kirsten Normann Andersen (SF) på be-
søg hos Fysioterapien Hinnerup Sundhedshus. Her fik de lejlig-
hed til at tale om vederlagsfri fysioterapi, overværede trænings-
hold, samt fik en snak med to patienter, som var i ordningen.

Der var også tid til at få talt om direkte adgang og ulighed i 
sundhed under frokosten. Kirsten Normann Andersen er sund-
hedsordfører og blandt andet formand for Social- og Indenrigs-
udvalget og medlem af Sundheds- og Ældreudvalget.

Det var på Folkemødet tidligere samme år, at Sanne Jensen 
havde mødt Kirsten Normann Andersen og inviteret politikeren 
med på klinikbesøg. Ud over klinikken i Hinnerup har Sanne Jen-
sen de seneste år også besøgt fysioterapeutiske arbejdspladser 
i Skanderborg, Horsens, Herning, Samsø, Them, Syddjurs og 
Lemvig.

DET SENESTE ÅR har regionsbestyrelsen også drøftet og ar-
bejdet en del med en analyse af praksissektoren fra VIVE – Det 
Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Regions-
bestyrelsen har blandt andet brugt en del tid på at diskutere, 
hvordan man kvalitetssikrer praksissektoren i fremtiden og sik-
rer, at borgerne får den bedst mulige behandling i praksis.

Det var sidste år, at VIVE udgav en rapport, der analysere-
de praksissektoren for fysioterapi. Rapporten, som er bestilt 
af Danske Fysioterapeuter, viser blandt andet, at styringen af 
praksissektoren på mange områder fungerer rigtig fint. Blandt 
andet giver det nuværende system en god mulighed for sikre 
lige adgang til fysioterapi lige meget, hvor du bor. Samtidig er 
ordningen en god styringsmodel for økonomien.

Analysen viser dog også, at der er udfordringer i den måde 
systemet med ydernummer fungerer på. I rapporten bliver der 
peget på at der kan være nogle udfordringer med systemet 
som fx at kapaciteten ikke er klart defineret og at patienter har 
svært ved at forstå systemet. 

Hos Them Fysioterapi blev der 

snakket om fremtidens praksissektor, 

overenskomstregler, økonomirammer 

og sundhedspolitik.

DANSKE FYSIOTERAPEUTER 
PÅ FOLKEMØDET I ALLINGE

TRADITIONEN TRO DELTOG Danske Fysioterapeuter 
også på Folkemødet på Bornholm i sommeren 2019. Re-
gionsformand Sanne Jensen var også med til folkefesten. 
I år fokuserede regionsformanden særligt på at bruge 
den unikke mulighed, som Folkemødet er, til at få talt 
om sundhedspolitik med de dengang nyvalgte folke-
tingsmedlemmer fra Region Midtjylland.

Sanne Jensen fik talt med Kristen Norman Andersen 
(SF), som takkede ja til at komme på klinikbesøg for at 
snakke om vederlagsfri fysioterapi. Derudover fik regi-
onsformanden blandt andet også hilst på og en god snak 
med Kristian Jensen og Carsten Kissmeyer (Venstre) og 
Mogens Jensen (Socialdemokratiet).

Hos Danske Fysioterapeuter var der flere paneldebat-
ter på programmet blandt andet med fokus på det gode 
arbejdsliv, og hvordan man kan forbedre relationen mel-
lem patient og behandler. Formand Tina Lambrecht del-
tog i debatterne, hvor repræsentanter fra blandt andet 
Danske Patienter, Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd, 
Dansk Arbejdsgiverforening var inviteret med.

Der blev ikke afholdt folkemøde i 2020, da arrange-
mentet blev aflyst på grund af Corona. Men det er pla-
nen, at Folkemødet skal afholdes til sommer i en udgave 
med nye formater, som er tilpasset Corona-situationen.

I teltet hos PFA holdt Danske Fysioterapeuter en debat om, 

hvordan det danske sundhedsvæsen bedst indrettes, og 

hvordan man sikrer, at de rette opgaver er i de rigtige hænder.

https://www.vive.dk/da/udgivelser/fysioterapi-i-danmark-14708/
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NY POLITISK STRUKTUR I DANSKE FYSIOTERAPEUTER PÅ VEJ
DEN POLITISKE STRUKTUR i Danske Fysioterapeuter er ved at 
blive kigget grundigt igennem, og i efteråret kom arbejdsgruppen 
med sit forslag til, hvordan strukturen kan ændres. Formålet med 
den nye struktur er blandt andet at sikre, at medlemmerne delta-
ger mere og at styrke foreningens politiske indflydelse.

Arbejdsgruppen anbefaler blandt andet, at der kommer flere 
direkte valg, en central næstformand, at den lokale struktur bliver 
ændret, så regionsbestyrelserne bliver mindre, samt at der bliver 
oprettet 21 lokale klynger.

Midtjyllands regionsbestyrelse har kigget forslaget grundigt 
igennem og indsendt et høringssvar. Høringssvaret er indeholdt i 
dokumentet ”Høringssvar til eftersynsgruppens anbefalinger til 
Danske Fysioterapeuters fremtidige politiske struktur.” For regi-
onsbestyrelsen er det vigtigt at bringe foreningen tættere på det 
enkelte medlem. Regionsbestyrelsen er blandt andet i udgangs-

punktet positiv over for forslaget omkring lokale klynger, men sav-
ner en tydelig beskrivelse af klyngernes arbejde og rolle, og hvad 
der præcist skal opnås med klyngerne.

Det var på repræsentantskabsmødet i 2018, at det blev beslut-
tet at kigge den formelle og uformelle politiske struktur i Danske 
Fysioterapeuter igennem. Arbejdsgruppens forslag til en ny struk-
tur er blevet sendt i høring i alle nævn, udvalg, sektioner og råd i 
Danske Fysioterapeuter.

Der har også været indsamlet input til strukturen gennem ek-
sempelvis kvalitative interviews med medlemmer og besøg på 
arbejdspladser. Derudover blev den politiske struktur også disku-
teret på dialogmødet i december 2019. Det er på det ekstraordinæ-
re repræsentantskabsmøde i august i år, at hovedbestyrelsen vil 
indstille sit forslag til en ny politisk struktur på baggrund af al den 
viden, som har været indsamlet.

DANSKE FYSIOTERAPEUTER I MEDIERNE
REGIONSFORMAND SANNE JENSEN har været aktiv i de danske medier de seneste par 
år. Det er blandt andet blevet til flere interviews og debatindlæg i medier som eksempelvis 
TV Midtvest, Skive Folkeblad, og Aarhus Stiftstidende. Sanne Jensen har udtalt sig om alt 
fra genåbningen af fysioterapiklinikker til skærmskader hos børn.

Regionsformanden har skrevet debatindlæg om, hvorfor der er set en stigning i ve-
derlagsfri fysioterapi, og hvilke fordele der er ved ordningen. Et andet debatindlæg foku-
serede på, hvilke alvorlige konsekvenser en fyringsrunde i Herning Kommune ville få for 
børn med særlige behov. Mens et tredje indlæg fokuserede på den meget omdiskuterede  
pensionsreform, hvor regionsformanden opfordrer til, at man stopper med at putte folk i 
kasser.

”Vi har alle forskellige forudsætninger for, hvor længe vi kan fortsætte vores arbejdsliv. 
Alligevel er debatten blevet afsporet til at handle om, hvilket arbejde vi har haft. Fra min 
faglige vinkel er der ingen vej udenom at lade tilbagetrækningsalderen være afhængig af 
en individuel faglig vurdering,” skrev Sanne Jensen i debatindlægget om pensionsreformen 
i juni 2019.

Regionsformanden brugte også en del tid på at tage kontakt til forskellige medier og 
få rettet en forkert nyhed i december, hvor der fejlagtigt blev skrevet, at fysioterapeu- 
tiske klinikker var omfattet af coronarestriktionerne og skulle holde lukket.

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

Sanne Jensens debatindlæg om pensions- 

reformen blev bragt i fem aviser. Ud over 

Aarhus Stiftstidende blev indlægget 

også bragt i Fredericia Dagblad, Horsens 

Folkeblad, Vejle Amts Folkeblad og Randers 

Amtsavis.

14 debat.
Å r hu s s t if t s t ide nd e
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Demokratiet sejrede  
i ghettoområderne

På landsplan var der desværre en lille nedgang i 

antallet af danskere, som ønskede at sætte de-

res kryds, da der i sidste uge var valg til Folke-

tinget.
Men for en enkelt befolkningsgruppe var der faktisk 

tale om en meget markant fremgang. Nemlig blandt 

beboerne i de udsatte boligområder. Det gælder ikke 

mindst i Globus 1 i Gellerupparken, hvor valgdeltagel-

sen denne gang nåede op over 71 procent. Godt nok 

er der stadig et stykke vej op til landsgennemsnittet 

på knap 85, men i forhold til forrige folketingsvalg er 

der tale om en fremgang på mere end syv procent.

En mEgEt markant og særdeles positiv fremgang. For 

skal demokratiet for alvor virke efter hensigten, er 

det naturligvis en forudsætning, at alle dele af vores 

samfund deltager i valghandlingen. Og fra tidligere 

valg ved vi, at det er meget svært at få mennesker, der 

kommer fra en kultur, hvor demokratiet ikke er så ud-

bredt, til at stemme. Så når yderligere hele syv procent 

deltager, kan det kun betegnes som positivt.

Alligevel er der flere fra specielt den yderste højre-

fløj, som er kommet med en del kritiske kommenta-

rer om stemmeudviklingen i ghettoområderne.

Det sker, fordi der tilsyneladende har været en vold-

som skæv fordeling af stemmerne i eksempelvis Gel-

lerup i forhold til resten af landet. I Gellerup var der 

nemlig hele 34,2 procent af vælgerne, der stemte på 

De Radikale. En fremgang på hele 29 procent i forhold 

til forrige valg. Enhedslisten gik også markant frem og 

fik godt 22 procent af stemmerne.

IndrømmEt, vEd førstE øjekast ser det mystisk ud. Men 

ved nærmere eftertanke er det måske ikke så overra-

skende, at borgerne har fravalgt de partier, der ønsker 

at nedrive deres boliger og i stedet har stemt på kan-

didater, der er meget positivt stemt overfor en ny ret-

ning i den danske udlændinge- og indvandringspoli-

tik. Det svarer vel til, at folk, der tjener mange penge 

næppe hylder Enhedslisten men i stedet stemmer på 

partier, der ønsker at sænke topskatten.

Når kritikken alligevel ikke er helt ubegrundet, skyl-

des det, at oplysningen forud for valget tilsyneladende 

har været alt andet end objektiv i ghettoområderne. 

Ifølge Berlingske havde valgkomiteen i Fredens Mo-

ske nemlig kun inviteret partier fra rød blok til valg-

møde. Ud over at det må have været ubegribeligt ke-

deligt at overvære, er det også en smule skræmmen-

de, at medlemmer af den muslimske menighed trods 

mange år i landet åbenbart stadig ikke har forstået 

grundprincipperne i vores demokrati eller i hvert fald 

ikke mener, at de er værd at følge.

dEt Er tIlsynEladEndE en ret effektiv taktik, når man 

vil have folk til at stemme på bestemte partier, men 

samtidig også beviset på, at demokrati i enkelte dele 

af det muslimske samfund i Danmark ikke bliver ta-

get seriøst. Og det er slemt skuffende.

Trods det kan man kun hilse det velkomment, at så 

mange stemte og forhå-
bentlig er det første skridt 
på vejen mod en perma-
nent øget deltagelse i de-
mokratiet for de nydanske 
medborgere.

CC  det er måske ikke så  
overraskende, at borgerne  
har fravalgt de partier, der  

ønsker at nedrive deres boliger.
leder

Sanne Jensen, regionsformand for Danske 

Fysioterapeuter i Region Midtjylland

læsErbrEv: Pensionsalderen stiger. Jeg er 

født i 1973. Ifølge Styrelsen for Arbejds-

marked og Rekruttering kan jeg gå på pen-

sion, når jeg er 71 år. Nå ja, tænkte jeg om 

det resultat, vi får se, om jeg holder så læn-

ge.
Bølgerne går højt i debatten om, hvem 

der skal være berettiget til en tidligere til-

bagetrækning. Er det håndværkeren, der 

har arbejdet fysisk hårdt hele livet? Er det 

hjertekirurgen, der dagligt har holdt et an-

det menneskes liv i hænderne? Og kan 

man blive slidt op af at sidde i banken og 

tælle penge og trykke på kuglepenne? Ja, 

fordomme er der nok af, men kan man 

overhovedet lave kasser på den måde?

Mit svar er nej. Jeg har igennem mit vir-

ke som fysioterapeut set alle typer menne-

sker. Fra den friske og rørige håndværker 

på 65 år, der ikke er færdig med at arbej-

de. Til den nedslidte 40-årige håndværker, 

hvor den eneste vej frem var omskoling. 

Fra direktøren på 66 år, der passer sit fuld-

tidsjob og giver den gas med golf og cyk-

ling i lycra i weekenden. Til direktøren, der 

som 60-årig er må opgive arbejdsliv og fri-

tidsaktiviteter på grund af stive smertende 

led, fordi han er ramt af tidlig artrose.

Mit virke som fysioterapeut har lært 

mig, at vi ikke er skabt ens, uanset hvad 

anatomibogen lærer os. Vi har alle forskel-

lige forudsætninger for, hvor længe vi kan 

fortsætte vores arbejdsliv. Alligevel er de-

batten blevet afsporet til at handle om, 

hvilket arbejde vi har haft. Fra min faglige 

vinkel er der ingen vej udenom at lade til-

bagetrækningsalderen være afhængig af 

en individuel faglig vurdering.

Vi er ikke kun et produkt af vores arbej-

de. Vi er hele mennesker, der formes af alt 

det, vi har med, og alt det, der sker igen-

nem vores liv. Vi er forskellige, og vi rea-

gerer forskelligt på fysiske og psykiske på-
virkninger. Det er hele vores liv, der former 

os, og vores arbejdsevne og vores alder-
dom. Så lad nu være med at putte menne-

sker i kasser. Vi er mere end vores arbejde, 
vi er hele mennesker.

tilbagetrækning. 
Mennesker passer ikke i kasser

https://www.fysio.dk/nyheder/nyheder-2020/forslag-til-ny-struktur
https://www.fysio.dk/om-os/opbygning/reprasentantskabet/ekstraordinart-reprasentantskab-2021/eftersyn-af-den-politiske-struktur
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De fire midtjyske fysioterapeuter Anders Sandemann, 
Mathilde Fibiger, Lone Lodahl og Jonna Knudsen mod-
tog Bachelorprisen 2020 for deres bachelorprojekt og 
artikel “Balance Training in Groups for People with Mild 
to Moderate Disabling Parkinson’s Disease – A Feasibi-
lity Study”.

De fire fysioterapeuter har udarbejdet et trænings-
forløb til personer med Parkinsons sygdom. Trænings-
forløbet, som er individualiseret, varer 8 uger og har til 
formål at forbedre patienternes balance. Fysioterapeu-
terne har udviklet forløbet på baggrund af europæiske 
kliniske retningslinjer, der er på området for Parkinsons 
sygdom.

“Vores artikel giver et konkret bud på, hvordan man 
kan omsætte retningslinjernes anbefalinger til et brug-
bart træningsprogram. Et program, som fysioterapeu-
ter kan bruge i klinikken og lade sig inspirere af,” fortalte 
prisvinderne om deres projekt i en artikel fra Fysiotera-
peuten sidste år.

Bedømmelsesudvalget var enige om, at de fire fysio-
terapeuter skulle vinde årets pris. Udvalget lagde blandt 
andet vægt på, at de fire vindere har formået at udarbej-
de et brugbart individualiseret forløb, som er evidensba-
seret og på linje med internationale kliniske retningslin-
jer for Parkinsons sygdom. Der følger 25.000 kroner med 
bachelorprisen, som blev overrakt af regionsformand 
Sanne Jensen på VIA University College i juni sidste år.

FYSIOTERAPEUTER FRA MIDTJYLLAND VINDER BACHELORPRISEN 2020

UDDANNELSE

ANTAL OPTAGNE PÅ FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN

UDDANNELSESSTED 2016 2017 2018 2019 2020

Professionshøjskolen Metropol 219 219 219 219 219
Professionshøjskolen UCC 80 80 80 80 80
Professionshøjskolen Absalon 179 180 166 180 180
Professionshøjskolen UC Syddanmark 146 146 144 144 135
Professionshøjskolen Lillebælt University College 140 140 142 145 145
Professionshøjskolen VIA University College 226 226 226 226 226
Professionshøjskolen University College Nordjylland 150 150 150 150 150

I alt 1140 1141 1127 1144 1135
Kilde: UFM

Anders Sandemann, Mathilde 

Fibiger, Lone Lodahl og Jonna 

Knudsen blev færdiguddannede 

fra fysioterapeutuddannelsen på 

VIA University College i Aarhus i 

januar 2019.

https://www.fysio.dk/fafo/priser/bachelorprisen/bachelorprisen-2020
https://www.fysio.dk/fafo/priser/bachelorprisen/bachelorprisen-2020
https://www.fysio.dk/fysioterapeuten/arkiv/nr.-4-2020/arets-bachelorpris-de-vandt-med-traningsprogram-til-personer-med-parkinson
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MEDLEMSAKTIVITETER

MEDLEMSMØDER OG ARRANGEMENTER FOR 2019 OG 2020
Her følger opgørelse over arrangementer, som enten er planlagt og arrangeret af Danske Fysioterapeuters regionsbe-
styrelse, af medlemmer fra Region Midtjylland, som har fået tilskud fra Danske Fysioterapeuters arrangementspulje, 
eller arrangementer, som Danske Fysioterapeuter har sponsoreret eller givet økonomisk tilskud til. 

2019 

Nerverodstryk, 22. maj, Viborg
Oplægsholder: Fysioterapeut Martin Melbye og  
neurokirurg Morten Zebitz Steiness, 211 deltagere 

Fagstafet om Urgency, Viborg Kommune, efterår 2019

Biologien på arbejde, 25. september, Herning
Oplægsholder: Cand.mag. i kommunikation Tommy Krabbe
45 deltagere 

Træning og forflytning uden skader, 21. oktober, Silkeborg
Oplæg i samarbejde med Dansk Selskab for fysioterapi  
og arbejdsliv, 40 Deltagere

Årsmøde for praktiserende, 26. november, Silkeborg.
80 deltagere

Biologien på arbejde, 25. september. 

Foredrag med Tommy Krabbe

Der var mødt flere end 200 op 

for at høre fysioterapeut Martin 

Melbye og neurokirurg Morten 

Zebitz Steiness’ oplæg om 

behandling af patienter med 

nerverodstryk i nakken 
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2020

Fagfestival, Region Midtjylland, 3. oktober
Udsat pga. af Covid-19

Årsmøde for praktiserende fysioterapeuter  
i Region Midtjylland, 30. november, Silkeborg
60 deltagere (virtuelt og fysisk fremmøde)

Ulighed i Sundhed, 24. november  
– virtuelt arrangement
Oplægsholder: Professor Signild Vallgårda
55 deltagere

Få en bedre smerteforståelse, 

3. februar, 2021

Folkemødet i 2019, hvor Danske 

Fysioterapeuter også var med, 

endte med at slå besøgsrekorder. 

Da Folkemødet var slut havde 

114.000 besøgende været forbi.

2021

Webinar: Få en bedre 
smerteforståelse, 3. februar 
Oplægsholder: Specialist i 
muskuloskeletal fysioterapi og 
idræts fysioterapi Morten Høgh 
484 deltagere
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Der skulle have været holdt fagfestival i 
Region Midtjylland i foråret sidste år. Der 
var nedsat en arrangementsgruppe, kon-
trakterne var underskrevet og program-
met på plads, da Coronavirussen kom til 
landet og satte en stopper for det hele. 
I første omgang blev festivalen udsat til 
efteråret 2020, men så kom anden bøl-
ge af Corona. Arrangementet er stadig 
ikke aflyst. Men det er blevet besluttet 
at udsætte fagfestivalen på ubestemt 
tid, indtil at det igen er muligt at afholde 
større arrangementer fysisk.

FYSIOTERAPEUTISK 
FREDAGSBAR I 
AARHUS

STOR SUCCES MED  
VIRTUELLE ARRANGEMENTER
Corona har tvunget alle til at nytænke gamle formater og finde nye måder at 
være sammen på. Det gælder også hos Danske Fysioterapeuter. Som noget 
helt nyt er regionsbestyrelsen begyndt at holde virtuelle arrangementer med 
stor succes. I efteråret blev der holdt et virtuelt arrangement, som handlede om 
ulighed i sundhed med professor Signild Vallgårda. I februar i år blev der afholdt 
et arrangement med fysioterapeut og Ph. D. i smertevidenskab, Morten Høgh, 
som handlede om at få en bedre smerteforståelse. Her var der 400 deltagere.

Regionsbestyrelsen har fået rigtig gode tilbagemeldinger på de virtuelle ar-
rangementer, som er blevet afholdt indtil videre. Det giver også medlemmer 
alle steder i regionen bedre mulighed for at deltage. Det betyder, at regions-
bestyrelsen ikke behøver at afholde to enslydende arrangementer for eksem-
pelvis i Aarhus og Holstebro, som der tidligere har været gjort i et forsøg på 
at tilgodese hele regionen. Det er planen at fortsætte med de virtuelle arran-
gementer på den anden side af Corona. Det skal dog ikke erstatte de fysiske 
arrangementer, men blot være et supplement.

Der var god opbakning og 

stemning ved den første 

fredagsbar, som blev holdt 

på Tir Na Noq i Aarhus.

Regionsbestyrelsen har fået gode tilbagemeldinger 

på arrangementet med Signild Vallgårda, hvor der 

var 55 deltagere.

CORONA UDSÆTTER 
FAGFESTIVAL PÅ 
UBESTEMT TID

Som noget nyt blev der to gange i efteråret 
2019 holdt fysioterapeutisk fredagsbar i Aar-
hus. Det var de tre af medlemmer af regi-
onsbestyrelsen Nana Iversen, Vita Kathrine 
Bisgaard og Agnes Holst, som stod bag ini-
tiativet.

Formålet med fredagsbarerne er at skabe 
rammerne for socialt samvær blandt fysiote-
rapeuter, hvor der kan tales om alt fra faglig-
politik til almindelige hverdagsemner. Det er 
samtidig meningen, at arrangementerne kan 
være med til at facilitere lokale netværk, som 
går på tværs af sektorer og fagområder. De to 
første fredagsbarer, som blev holdt på Tir Na 
Noq og Waxies, var en succes. Det er planen, 
at der skal planlægges nye fredagsbarer, når 
coronasituationen tillader det igen.
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Sanne Jensen,  
formand 

Lene Lysemose Hansen,  
praktiserende  
i Skanderborg

Kirsten Ægidius,  
Århus Universitetshospital 

Agnes Holst,  
Tranbjerg Fysioterapi 

Vita Kathrine Bisgaard,  
Århus Universitetshospital 

Ruben Fjord Bredholt,  
Center for Mestring psyko- 
terapeutisk fysioterapi, Viborg

Stine Jørgensen,  
Hammel Neurocenter 

Axel Lander Rømer,  
Specialområde Hjerneskade,  
Region Midtjylland

Mette Hedegård Jensen,  
Genoptræning Bjerringbro,  
Viborg

Nana Iversen,  
Plejehjemmet Bjørnshøj,  
Aarhus

Michael Smærup,  
VIA University College 

Camilla Sprogø Dam,  
Vital Døgn,  
Horsens

Ud af bestyrelsen er trådt: 
Stefan Kragh 
Agnes Engemann

REGION MIDTJYLLAND

REPRÆSENTANTSKAB 2020-2022
KIRSTEN ÆGIDIUS, Mette Hedegård Jensen, Lene Lysemose Hansen,  
Ruben Fjord Bredholt, Agnes Jakobsen Holst, Michael Smærup og Vita  
Kathrine Bisgaard fra regionsbestyrelsen er valgt til at sidde i repræsen-
tantskabet i perioden 1. juli 2020 til 1. juli 2022. Stine Jørgensen er valgt 
som suppleant. Regionsformand Sanne Jensen har også en plads i repræ-
sentantskabet.

REGIONSBESTYRELSEN RINGER RUNDT

REGIONSBESTYRELSEN

TO GANGE OM ÅRET ringer regionsbestyrelsen til de nyuddannede fysi-
oterapeuter i Midtjylland for at ønske dem tillykke og høre om deres job- 
situation. De fortæller samtidig om Danske Fysioterapeuter, og hvad de nye 
fysioterapeuter kan bruge foreningen til.

Praksisanalysen og valg til 

repræsentantskabet 2020 var 

blandt andet på dagsordenen til 

regionbestyrelsens møde i Viborg på 

Blichergården sidste år i februar.

I frokostpausen var der tid 

til at få en demonstration af 

AlterG’s Anti-Gravity Treadmill 

ved regionsbestyrelsens møde i 

februar 2020.
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REGNSKAB

FLERE MEDLEMMER 
I MIDTJYLLAND

DANSKE FYSIOTERAPEUTER FORTSÆTTER med at vokse. 
Fra 1. januar 2018 til 1. januar 2021 er antallet af medlemmer 
i foreningen vokset fra 14.474 til 15.478. I Region Midtjylland 
er der også kommer flere medlemmer til. I samme periode 
er antallet af medlemmer vokset fra 3.533 til 3.782. Det vil 
sige, at der har været en tilvækst på 249 medlemmer i 
regionen de seneste 3 år.

SØG STØTTE TIL DIT 
ARRANGEMENT
HAR DU ELLER din arbejdsplads lyst til at planlægge et fag-
ligt arrangement for de midtjyske fysioterapeuter, så kan du 
få hjælp fra Danske Fysioterapeuter. I kan få støtte til arran-
gementet, og vi kan hjælpe med lokaler, annoncering, kon-
takter m.v. Læs mere på fysio.dk/om-os/regioner/region- 
midtjylland eller send en mail til saj@fysio.dk

FØLG OS PÅ FACEBOOK
VIL DU HOLDE DIG OPDATERET om, hvad der foregår af fysio- 
terapifaglige arrangementer og fyraftensmøder for fysio- 
terapeuter i Region Midtjylland, kan du følge os på Facebook. 
Giv os et like på: 

www.facebook.com/danskefysioterapeuter.
regionmidtjylland/

REGNSKAB 2019 OG 2020*

UDGIFTER

2019 2020

Regionstilskud  572.323   581.741 
Kursusafgift  4.500  
Overført fra foregående år  178.666   183.417 

I alt  755.489   765.158 

INDTÆGTER

2019 2020

    Administration  103.108   90.329 
    Web  12.191   12.573 
    Studentermedhjælp  108.047   86.232 
    Formand  38.249   15.765 
    Bestyrelse  150.795   132.829 
    Generalforsamling  75.920  
    Medlemsaktiviteter  82.571   366 
    Mini fagfestival  1.191  947

I alt  572.072   339.041 

2019
Udgifter i alt:  
572.072 kr. 

15 %

39 %

18 %

2 %
19 %

7 %

25 %

13 %

26 %

5 %

2020
Udgifter i alt:  
339.041 kr. 

27 %

4 %

https://www.fysio.dk/om-os/regioner/region-midtjylland
https://www.fysio.dk/om-os/regioner/region-midtjylland
https://www.facebook.com/danskefysioterapeuter.regionmidtjylland/


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




