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FORSIDEN: 100 års jubilæumsfest på 
Silkeborg gymnasium i foråret 2018
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Af Sanne Jensen, regionsformand     

5 MÅNEDER TOG det, før det lykkedes at lande en overens-
komstaftale på det offentlige område. Og kun fordi vi stod 
skulder ved skulder i hele fagbevægelsen, fik vi i foråret 2018 en 
god aftale i hus. Jeg vil gerne takke de mange fysioterapeuter og 
tillidsrepræsenter i Region Midtjylland, som gjorde en stor indsats 
under hele forløbet, herunder at vise vores røde konflikt-sweat- 
shirts og skilte med foreningens logo frem på gader og stræder i 
en række byer. 

Desværre har vi de seneste år forsat oplevet besparelser og 
omstruktureringer, særligt på sygehusene. Fysioterapeuter på 
sygehuse og i kommunerne er presset i dagligdagen, og der er 
behov for flere ressourcer til hele sundhedsområdet. Det har vi i 
regionsbestyrelsen konsekvent peget på overfor politikerne og i 
medierne. Og det vil vi blive ved med at gøre. 

I forbindelse med kommunalvalget i efteråret 2017 valgte vi at 
sætte politisk fokus på en række områder, hvor fysioterapeuter 
kan skabe mere sundhed. Mange politikere har heldigvis taget 
godt imod vores henvendelser og forslag til, hvordan mere fysio-
terapi kan gavne borgere og patienter. Så vores opgave i bestyrel-
sen er at holde kontakterne ved lige. 

I 2018 blev foreningen 100 år. Det blev fejret på behørig vis 
ved et meget velbesøgt jubilæumsarrangement på Silkeborg 
Gymnasium. 220 medlemmer fra regionen deltog i løjerne, der 
både bød på bobler & buffet, musik & underholdning og en række 
spændende indlæg, blandt andet fra Chris MacDonald, der gav sit 
bud på, hvordan fysioterapeuter de næste 100 år forsat kan holde 
mennesker i bevægelse. Det var en storslået aften. 

Og så vil jeg benytte pladsen her til at gøre reklame for de 
medlemsarrangementer, som vi afholder for medlemmerne i regi-
onen. Du kan i beretningen læse, hvad vi har haft på programmet 
i 2017 og 2018. Vi vil fortsat arrangere medlemsmøder om faglige 
emner. Husk endelig, at vi kan hjælpe dig med penge og det prak-
tiske, hvis du har en god ide til et fagligt arrangement. Tøv ikke 
med at tage kontakt. 

Endelig vil jeg opfordre dig til at læse beretningen og deltage 
på generalforsamlingen 9. april i Herning. Her har du mulighed for 

at være med til at bestemme, hvilke emner vi skal sætte fokus på 
de næste par år, og hvem der skal sidde i regionsbestyrelsen. Og 
ikke mindst være sammen med en række gode kollegaer og for-
mand Tina Lambrecht. Vi serverer endvidere en to retters menu 
og byder på en (k)ærlig rusketur med Torben Chris, som er stand-
up komikker. Så der er ikke så meget at betænke sig på. 

Jeg håber vi ses. 

KÆRE MEDLEM
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DE SENESTE ÅR er der kommet flere fysioterapeuter i de midtjyske 
kommuner. I september 2016 var der ansat 913 fysioterapeuter på de 
kommunale trænings- og ældrecentre, mens antallet af kommunale 
fysioterapeuter var vokset til 1086 i september 2018. 173 kommunale 
fysioterapeuter mere er det blevet til i perioden. 

Til gengæld er der blevet færre fysioterapeuter på sygehusene i 
Region Midtjylland. I september 2016 var der ansat 563 hospitals-
fysioterapeuter, mens antallet var faldet til 535 i september 2018. 
Det er 28 færre end to år tidligere. 

Den samme tendens ser vi over hele landet. På landsplan er 
antallet af offentligt ansatte fysioterapeuter steget fra 7.069 fra 
september 2016 til 7.400 i september 2018. Mens der er kommet 
flere kommunalt ansatte fysioterapeuter, er antallet af fysiotera-
peuter i regionerne og staten faldet. 

Siden 2007, hvor kommunerne overtog ansvaret for gentop-
træningen, er antallet af kommunalt ansatte fysioterapeuter 
hvert år vokset. Mange flere borgere bliver i dag genoptrænet eller 
får vedligeholdende træning på et kommunalt genoptrænings-
center. Fra 2012 til 2017 er antallet af genoptræningsplaner, der 
omhandler almen genoptræning, der primært gives i kommuner-
ne, på landsplan steget fra lidt over 123.00 til 166.000. 

I samme periode har kommunerne overtaget en række nye 
sundhedsopgaver, bl.a. i forhold til forebyggelse og håndtering af 
borgere med kroniske sygdomme. 

Samtidig med at der bliver færre fysioterapeuter på sygehusene, 
har de fået en række nye opgaver. På regionshospitalet i Silkeborg 

er det eksempelvis fysioterapeuter, der for-undersøger og efterkon-
trollerer patienter, der har fået en ny hofte, og er med til at vurdere 
om ny-opererede kan udskrives samme dag. Og hvis man havner på 
skadestuerne i Horsens og Århus med en lettere skade i bevægeap-
paratet, er der gode muligheder for at møde en fysioterapeut. 

Der er vækst i den private sektor. I april 2015 var der på lands-
plan omkring 5.000 fysioterapeuter beskæftiget i den private 
sektor, mens antallet i 2018 var vokset til 5.655. Langt den største 
vækst er foregået i praksissektoren, hvor der er kommet 500 flere 
fysioterapeuter. Mange klinikker er lykkedes med at skabe vækst, 
samtidig med at flere klinikker indgår i klinikfællesskaber. 

Der er brug for flere job i den private sektor. Ifølge en frem-
skrivning, som Danske Fysioterapeuter har fået foretaget, vil der i 
2025 være næsten 5.000 flere fysioterapeuter end i dag. 

Selv om der er kommet flere fysioterapeuter på arbejdsmarkedet 
de seneste år, har ledighedsprocenten ligget forholdsvis konstant 
på mellem 2 og 4 procent fuldtidsledige blandt medlemmerne af 
Sundhedsorganisationernes A-kasse. Dog er ledigheden det seneste 
år været lidt højere i Region Midtjylland end de øvrige landsdele. I ok-
tober 2018 lå ledigheden blandt fysioterapeuter i Region Midtjylland 
på 3,45 procent, hvor landsgennemsnittet var på 2,52 procent. 

Kigger man alene på dimittenderne ligger arbejdsløshedspro-
centen dog markant højere. Der findes ikke regionale opgørelser 
fra Sundhedsorganisationernes A-kasse. Men på landsplan var 
ledigheden i oktober 2018 for de nyuddannede fysioterapeuter på 
18,5 procent. 

FLERE KOMMUNALE FYSIOTERAPEUTER  
I MIDTJYLLAND   

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSFORHOLD

LEDIGHED BLANDT FYSIOTERAPEUTER I REGIONERNE 
REGION   2014 2015 2016 2017 2018
  
Hovedstaden   2,41% 2,02% 2,56% 2,64% 1,85%
Sjælland   1,36% 1,09% 0,71% 1,79% 1,27%
Syddanmark   3,52% 3,73% 2,81% 2,95% 2,53%
Nordjylland   4,57% 2,49% 2,49% 3,16% 3,74%
Midtjylland   4,19% 2,79% 3,48% 3,80% 3,45%

Hele landet   3,23% 2,58% 2,63% 2,95% 2,52%

Kilde: DSA. Pr. 1. oktober
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FYSIOTERAPEUTER ANSAT I KOMMUNER 
  2016 2017 2018 ÆNDRING  
 
Region Hovedstaden 1.396 1.438 1.490 94
Region Sjælland 570 587 637 67
Region Syddanmark 1.023 1.060 1.150 127
Region Nordjylland 401 398 441 40
Region Midtjylland 913 1.030 1.086 173
 
Ansatte i kommuner i alt 4.303 4.513 4.804 501
    

FYSIOTERAPEUTER ANSAT I REGIONER  
  2016 2017 2018 ÆNDRING 
 
Region Hovedstaden 714 680 684 -30
Region Sjælland 248 243 231 -17
Region Syddanmark 405 394 396 -9
Region Nordjylland 234 223 213 -21
Region Midtjylland 563 541 535 -28
 
Ansatte i regioner i alt 2.164 2.081 2.059 -105
    

AFGRÆNSNING FOR KRL
Alle ansatte (inkl. Fleks, elever, ekstra-ordinært ansatte). Opgørelse i antal personer. Alle fysioterapeuter, ledende 
og ikke-ledende  

Kilde: DSA. Pr. 1. oktober

Kilde: KRL. Pr. 1. september



6 BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSFORHOLD 

DANSKE FYSIOTERAPEUTERS BERETNING 2017-2018 REGION MIDTJYLLAND

BESPARELSER OG  
OMSTRUKTURERINGER 
I 2015 GENNEMFØRTE regionsrådet en 
stor sparrunde, der skulle skaffe 699 
millioner kroner frem mod 2019. Der blev 
efterfølende blødt op på planen, men 
da budgettet for 2018 skulle på plads, 
måtte daværende regionsformand Bent 
Hansen erkende, at spareplanen fortsat 
gav dønninger. 

De seneste to år har der da også 
været såvel omstruktureringer som 
besparelser, særligt på sygehusene i 
Region Midtjylland. 

I september 2017 foreslog politikerne 
i Region Midtjylland at nedlægge otte 
ud af 59 højt specialiserede senge-
pladser på Hammel Neurocenter for at 
spare 28,5 millioner kroner.

Det fik Danske Fysioterapeuters 
regionsformænd i Region Midtjylland, 
Region Nordjylland og Region Syddan-
mark til at henvende sig til politikerne 
og skrive et indlæg i Aarhus Stiftsti-
dende, hvor de opfordrer de tre regioner 
til at sikre den neurorehabilitering, der 
gennem 20 år er opbygget i Hammel.

“Beslutningen vækker uro, underen 
og dyb bekymring. Især for de menne-
sker, der er så uheldige at komme ud for 
en ulykke, få en blodprop i hjernen eller 
på anden vis pådrage sig en senhjerne-
skade”, skrev Sanne Jensen og de to an-
dre regionsformænd i debatindlægget. 

Der er fortsat udsigt til nye be-
sparelser i de kommende år, erkender 
regionsrådsformand Anders Kühnau. 

Positivt er det, at der de seneste 
to år er afsat penge på budgettet til 
en øget indsats på det psykiatriske 
område, om end der er tale om relativt 
små beløb. 10 millioner kroner i 2018 til 
at etablere psykiatrien i Nordvest og 
mindske presset på sengeafdelingerne, 

og 50 millioner kroner i 2019.  Positivt 
er det også, at regeringen og Dansk 
Folkeparti i efteråret 2017 valgte af 
suspendere sygehusenes effektivise-
ringskrav på 2 procent om året. Det var 
et skridt i den rigtige retning, men der 
blev desværre ikke afsat flere ressour-
cer til de ansatte på sygehusene. 

Fysioterapeuter, sygeplejersker og 
læger har mærket, hvordan sparekrave-
ne går ud over patienterne og arbejds-
miljøet. Der er de seneste år blevet 
mindre tid til patienterne. Mange får 
ikke den nødvendige træning under ind-
læggelsen eller bliver udskrevet uden 
en genoptræningsplan. 

Det mærker man i kommunerne, 
hvor fysioterapeuterne modtager 
flere svage patienter fra sygehusene. 
Dermed bliver genoptræningsopgaven 
både større og mere kompliceret. 

I takt med at kommunerne har fået 
flere sundhedsopgaver, er der ansat 
flere fysioterapeuter. Men de seneste 
to år har der også været omstrukture-
ringer og afskedigelser i kommunerne. 

I Viborg kommune besluttede social- 
og arbejdsmarkedsudvalget eksempelvis 
i 2017 at ændre på de specialtilrettede 
tilbud til borgere med psykiske proble-
mer. Fremover skal de i virksomhedsret-
tede tilbud, uden at der tages hånd om 
deres problemer, eksempelvis ved at de 
får tilbudt psykiatrisk fysioterapi. 

Og i Silkeborg besluttede et flertalt 
i kommunalbestyrelse i 2018 at skære 
kraftigt i genoptræningen. Regions-
formand Sanne Jensen kaldte I Aarhus 
Stiftstidende besparelsen for “kortsig-
tet” og forudså, at det risikerer at give 
kommunen ekstra udgifter til hjemme-
hjælp. . 

SAMMENHOLD 
GAV GOD AFTALE 
DET GAV GODE RESULTATER, at offentligt 
ansatte stod skulder ved skulder under det 
fem måneders lange overenskomstforløb 
i 2018. I juni stemte 99,2 procent af de 
stemmeberettigede medlemmer ja til en 
ny treårig aftale, der giver fysioterapeuter 
i kommuner og regioner omkring 2.200 
kroner mere i løn per måned. 
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Fysioterapeuter i røde konflikt-sweatshirts 
og med skilte ved demonstration i Silkeborg 
i april 2018. 

En løsning for alle. Fysioterapeuter til demonstration i 
Herning i april 2018 for at bakke op om kravene til en ny 
overenskomst på det offentlige områder. 

I begyndelsen af marts varslede fagbe-
vægelsen strejke, da forhandlingerne var 
kørt fast. Det betød, at 191 fysioterapeuter 
i en række midtjyske kommuner og på re-
gionens sygehuse skulle indstille sig på at 
strejke. Få dage efter valgte arbejdsgiverne 
at varsle en omfattende lockout, der ville 
lamme landet. 

Forligsmanden udsatte konflikten to 
gange, til der i slutningen af april endelig 
blev indgået aftale for mere end 800.000 
offentligt ansatte. Ikke mindst som følge 
af det pres, som pædagoger, sygeplejersker, 
portører, IT-folk, fysioterapeuter med flere 
lagde på arbejdsgiverne, og den folkelige 
opbakning, der var til fagbevægelsens krav. 

I Silkeborg, Horsens, Herning, Århus, 
Randers og flere andre byer var der demon-
strationer, hvor fysioterapeuter var synlige 
med deres røde konflikt-sweatshirts og 
skilte med Danske Fysioterapeuters logo. 
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FLERE FYSIOTERAPEUTER I LÆGEPRAKSIS
DER MANGLER PRAKTISERENDE LÆGER  
i en række midt- og vestjyske kommuner. 
Der er bl.a. for få læger i Lemvig-, Holste-
bro-, Skive-, Herning- og Randers kommu-
ner. Det er baggrunden for, at flere læger 
har gjort som lægehuset i Bøvlingbjerg, der 
har tilknyttet en fysioterapeut til praksis. 
For fysioterapeuter kan varetage en række 
opgaver, som aflaster lægen. 

Hver fjerde patient henvender sig til sin 
læge, fordi der er problemer med muskel og 
led. Her er fysioterapeuter eksperter og kan 
aflaste den praktiserende læge. Beregnin-
ger viser, at der i gennemsnit vil være plads 

til 200 patienter mere hos en praktiserende 
læge, hvis der bliver tilknyttet en fysiotera-
peut til praksis nogle timer om ugen. 

Ud over at udrede problemerne i 
bevægeapparatet, kan fysioterapeuter 
aflaste lægen ved eksempelvis screening 
af børn, rådgivning af smertepatienter og 
udføre op-følgende kontroller ved kroniske 
sygdomme. 

Det er da også baggrunden for, at sund-
hedsminister Ellen Trane Nørby i juni 2018 
præsenterede regeringens forslag til at løse 
problemerne med mangel på praktiserende 
læger ved at bruge langt mere hjælpeper-

sonale, blandt andet fysioterapeuter. Målet 
er, at 40 procent af de praktiserende læger i 
2025 skal have tilknyttet en sundhedsfaglig 
person, som ikke er læge. 

Budskabet om at få flere fysioterapeuter 
i lægepraksis har regionsformand Sanne 
Jensen og medlemmerne af regionsbe-
styrelsen de seneste år serveret for såvel 
politikere som læger, når anledningen var 
til stede. Samtidig er fysioterapeuterne i 
Region Midtjylland blevet opfordret til selv 
at gøre en indsats for at få samarbejdet 
med en praktiserende læge i stand. 

POLITISK INTERESSEVARETAGELSE 

SUNDHEDSREFORM OG DIREKTE ADGANG TIL FYSIOTERAPI
I MIDTEN AF JANUAR 2019 fremlagde regeringen sit længe ventede 
udspil til en sundhedsreform. Intentionen er, at mennesker med 
kroniske sygdomme i højere grad skal følges og behandles i kommu-
nerne. Målet er, at der i 2025 skal være 500.000 færre ambulante 
kontakter og 40.000 færre indlæggelser på sygehusene. 

Regeringen har udpeget fem patientgrupper, som primært skal 
have deres gang i det nære sundhedsvæsen; patienter med KOL, 
type 2-diabetes, hjertekarsygdomme, muskel-og led-sygdom-
me samt angst og depression. Og så ønsker regeringen at flytte 
ansvaret for specialinstitutionerne til kommunerne og nedlægge de 
folkevalgte regionsråd.  

Danske Fysioterapeuter har peget på, at hovedproblemet i 
sundhedsvæsenet ikke er struktur, men manglende ressourcer, og at 
det er vigtigt undgå en af-specialisering af specialinstitutionerne og 
bibeholde de folkevalgte politikere. 

Men der er samtidig ros til store dele af udspillet, bl.a. for at sætte 
national fokus på muskel- og led-sygdomme. Det er et område, som 
foreningen i mange år har presset på for at få opmærksomhed på. 

Og så har Danske Fysioterapeuter peget på, at der bør sættes 
ind med superviseret fysisk træning i forhold til de fem udvalgte 
grupper patienter med kroniske lidelser, og at det er nødvendigt at 
inddrage alle sundhedsfaglige kompetencer, altså ikke kun læger 

og sygeplejersker, hvis målene med reformen skal nås. Endelig har 
foreningen foreslået, at der indføres direkte adgang til fysioterapi, 
så danskere med problemer med muskler og led ikke først skal 
en tur omkring den praktiserende læge for at få en henvisning til 
fysioterapi. Det vil spare samfundet penge og aflaste de praktise-
rende læger. 

Hvis blot halvdelen af patienterne med smerter i ryg, nakke, 
hoved og led går direkte til fysioterapi, vil det kunne frigøre over 
400 praktiserende læger og dermed være med til at afhjælpe 
lægemanglen. Der er direkte adgang til fysioterapi i Norge, Hol-
land og England, og her er resultaterne gode. En række politiske 
partier har efterfølgende tilkendegivet, at de er positive overfor at 
indføre direkte adgang til fysioterapi. 

På Christiansborg er der bred politisk enighed om, at der er 
behov for at styrke det nære sundhedsvæsen. Så uanset hvem, 
der danner regering efter det kommende folketingsvalg, vil 
hovedintentionerne i regeringens udspil formentlig blive ført ud 
i livet. Dermed også sagt, at det vil få indflydelse på udviklingen 
på det fysioterapeutiske arbejdsmarked og for fysioterapeuter på 
sygehuse, i kommuner og praksissektoren i Region Midtjylland. I 
den forbindelse lykkes det forhåbentligt de kommende to år at få 
sat projekter i gang i regionen med direkte adgang til fysioterapi. 
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UDEN ET SUNDHEDSVÆSENET, der 
fungerer, har vi ikke velfærd. Regions-
formand Sanne Jensen var klar i mæ-
let, da hun i et debatindlæg i JP Århus 
roste regeringen for at fjerne det årlige 
effektiviseringskrav på to procent på 
sygehusene, men samtidig påpegede, at 
der mangler ressourcer, for sundhedsvæ-
senet er presset i bund. 

Lige så vigtigt, det er at mødes med 
politikerne i regionen og kommunerne, 
er det at være til stede i medierne. Både 
når der skal deles ros ud for særlige træ-
nings-og rehabiliteringsindsatser over 
for borgere og patienter, og når der skal 
skabes opmærksomhed om konsekven-
serne af besparelser. Derfor er det højt 
prioriteret at gøre Danske Fysioterapeu-
ter til en synlig aktør i medierne. 

De seneste to år har Sanne Jensen 
været i medierne om følgende emner: 
• Faglært hele livet med et godt be-
 vægeapparat. Problemer med 
 arbejdsmiljøet og at få unge vælger at 
 blive faglærte. Århus Stiftstidende.
• Ret til at fejle. De unge ved ikke, hvad 
 det indebærer at have et job. Århus 
 Stiftstidende. 
• Vi er nødt til at indrømme, at det 
 ikke går længere. Udfordringer i sund-
 hedssystemet kan ikke klares med nye 
 styringsmodeller. Århus Stiftstidende. 
• Det er fair med balance mellem 
 offentlig og privat løn. Om ligeløn og 
 overenskomstforhandlingerne på det 
 offentlige område. Århus Stiftstidende. 

• Fysioterapeuter skal ikke arbejde 
 gratis. Problemer med at klinikker 
 for fysioterapi må afvise patienter 
 som følge af omsætningsloft. DRP3. 
• Fysioterapeuter kan aflaste de 
 praktiserende læger. Fysioterapeuter 
 kan afhjælpe lægemangel. 
 Midtjyllands Avis. 
• Uden et sundhedsvæsen, der 
 fungerer, har vi ikke velfærd. Der er 
 behov for flere ressourcer til syge-
 husene. Morgenavisen Jyllandsposten. 
• Handicappolitik i Skive. For lidt fokus 
 i valgkampen på at mennesker med 
 handicap sikres et aktivt liv. Skive 
 Folkeblad. 
• Hjerneskadepatienternes fremtid er i 
 fare. Om besparelser på Hammel 
 Neurocenter. Århus Stiftstidende. 
• Udsat gruppe bliver ramt. Om 
 konsekvenser af enstrenget job-
 indsats i Viborg kommune. Viborg 
 Stifts Folkeblad. 
• Kortsigtede besparelser i Silkeborg. 
 Konsekvenser af besparelser på gen-
 optræning i Silkeborg Kommune. 
• Husk Psykiatrien. Om behovet for 
 at løfte psykiatrien op på niveau med 
 resten af sundhedsvæsenet. Århus 
 Stiftstidende. 
• Besparelser rammer udsatte børn, 
 Herning kommune vil afskedige 
 33 ansatte på specialskolerne. 
 Herning Folkeblad. 

DANSKE FYSIOTERAPEUTER I MEDIERNE

KOMMUNALVALG 
TIDSPUNKTET VAR GODT. Derfor be-
sluttede Danske Fysioterapeuter nogle 
måneder før kommunalvalget i 2017 
at sætte fokus på en række problem-
stillinger på sundhedsområdet. Det er 
nemlig lettere at få opmærksomhed 
fra landets borgmestre, regionfor-
mænd og regions- og kommunalpoliti-
kere, når de står for at skulle vælges. 

I Region Midtjylland blev 5 kom-
muner valgt ud; Århus, Holstebro, 
Randers, Farverskov og Lemvig, og så 
selvfølgelig politikerne i Regionsrådet. 

Budskaberne var, at fysioterapeuter 
kan skabe mere sundhed og modvirke 
stigende udgifter i indsatsen over for 
børn, ældre og borgere, der har behov 
for genoptræning. Kommunerne blev 
opfordret til at satse på tidligt at fore-
bygge og rehabilitere og gøre motorik-
forløb til en fast del af indskolingen, og 
regionerne til at gøre brug af fysiotera-
peuter på akutafdelinger og skadestu-
er. Henvendelserne resulterede i flere 
møder, bl.a. med udvalgsformænd i 
Århus og Holstebro. 

Efterfølgende har foreningen tager 
kontaktet de nyvalgte politikere i 
regionsrådet i Region Midtjylland og 
de udvalgte midtjyske kommuner 
for at sikre, at der bliver fulgt op på 
problemstillingerne. De har blandt 
andet fået tilsendt beskrivelser og 
beregninger, der viser fordelene ved at 
prioritere fysioterapi til børn, ældre og 
mere forebyggelse og genoptræning. 

Som opfølgning har regionsfor-
mand Sanne Jensen bl.a. haft møder 
med regionsformand Anders Kühnau 
og regionsdirektør Christian Boel og 
foretræde for Region Midtjyllands So-
cial- og psykiatriudvalg for at fortælle 
om psykiatrisk fysioterapi og nødven-
digheden af tværfagligt samarbejde. 

14 debat.
Å r hu s s t if t s t id e nd e
M a n d a g  4 .  j u n i  2 018
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Der er så dejligt derude på landet. Markerne 
står grønne og gule, og alt blomstrer som i 
en eksplosion af velvære. Menneskene er fri 
for os og larm fra store og små biler, luften er 

frisk, og der er stille om aftenen, når mørket falder på. 
Det lyder lovende.

Og det er det. Hvis man har en bil eller to.

LIGE NU sEr det ud til, at Region Midtjylland vil spare 
på busserne ude på landet, og det ligner et scenario, 
hvor regionen og kommunerne kan komme til at slås 
om, hvem der er ansvarlig for busdriften og at der er 
penge til den.

Region Midtjylland har bragt 21 ruter med de karak-
teristiske blå busser i farezonen med trusler om, at de 
bliver lukket, eller trafikken med dem bliver forringet. 
Forklaringen er, at siden 2007 er den kollektive trafik 
vokset fra at fylde 40 procent til nu 56 procent af bud-
gettet i afdelingen for Regional Udvikling. Der skal 
med andre ord spares alvorligt på busserne.

PÅ sAMME TID har Regeringen gjort det meget billige-
re at anskaffe bil og sat afgiften ned for at køre i den. 

 Stadigt flere danskere sidder nu smilende bag rattet 
og nyder friheden over at kunne bringe sig selv der-
hen, hvor de ønsker det, og når de ønsker det. De er 
ikke afhængige af busplaner.

Det reducerer antallet af passagerer og dermed ind-
tægterne på busserne. Jo flere private biler, jo sværere 
bliver det at drive den kollektive trafik.

Det passer sikkert politikerne i de større byer godt. 
De vil gerne vokse, ikke mindst Aarhus, som har 
 ambitiøse mål for tilvæksten i de kommende år. Og 
når folk ikke kan få deres transport og af den grund 
deres hverdag og liv til at fungere på landet, må de 
flytte ind til byen, hvor det er muligt at bruge kollek-
tiv trafik. Hvis de da ikke som så mange andre tyr til at 
skaffe egen transport.

DET Er EN ulykkelig situation, der formentlig accelere-
rer mere, jo mere privatbilismen accelererer. Politi-
kerne bliver nødt til at gøre op med sig selv, om de vil 
have folk til at bo på landet. Hvis svaret er ja, må de 
nødvendige penge bruges til transportmulighederne. 
Det kan godt være, skatten må sættes op. Men vi kan 
ikke byde mennesker i yderområderne, at de ikke kan 

komme ud af flækken, fordi vi bruger pengene  
til noget andet og forringer vilkårene for kollektiv 
 trafik. Det nytter ikke, at regionen og kommunerne 
forsøger at tørre problemet af på hinanden.

sAMFUNDET Er NøDT til at give landboerne – eller 
 måske rettere byboerne med bolig på landet - nogle 
 muligheder for effektiv transport, hvis ikke de ønsker, 
at et liv på landet skal være en isoleret tilværelse, et 
 reservat.

Ellers ender det nok ligesom med landbrugene, at 
nye generationer ikke kender til dem, og byboerne 
først kommer derud, når de inviterer på formaliserede 
besøg: 

Kom og oplev livet på 
landet.

Sanne Jensen, regionsformand for Danske 
Fysioterapeuter i Region Midtjylland

LæsErbrEv: Vi er nødt til at tale om det. 
Udfordringerne i vores sundhedssystem 
kan ikke klares med nye styringsmodeller. 
Det er afgørende, at vi ovenpå mange års 
reelle nedskæringer på hospitalerne ser 
hinanden i øjnene og indrømmer, at det 
ikke går længere. Vi er nødt til at investere 
i bedre sundhed.

For tiden forhandler regeringen med re-
gionerne om næste års økonomi. Regerin-
gen bør sikre, at den velstandsstigning, der 
sker i disse år, også kommer alle de borge-
re til gode, der har brug for sundhedsfag-
lig hjælp.

Vi kan mærke, at der er blevet mindre 
tid til patienterne på sygehusene. 73 pro-
cent af de hospitalsansatte fysioterapeuter 
har oplevet, at patienter er blevet udskre-
vet for tidligt. Oftest på grund af arbejds-
pres eller pladsmangel. Mange patienter 
får ikke den nødvendige træning under 
indlæggelsen eller bliver udskrevet uden 
genoptræningsplan, fordi de skal ud af 
vagten hurtigst muligt, så der bliver plads 
til de næste. 
  
 Det har skabt illusionen om, at vores 
sundhedsvæsen nu kører længere på lite-
ren – for hvor bliver der behandlet mange 
patienter! Og det gør der - de ansatte på 
landets hospitaler løber sig en pukkel til. 
Men samtidig oplever fysioterapeuterne i 
kommunerne, at de skal tage imod stadig 
svagere patienter, som tidligere ville have 
haft en længere indlæggelse.

Når der både bliver løbet stærkere end 
nogensinde før på hospitalerne, og de 
samtidig udskriver patienterne tidligere, 
skyldes det, at vi bliver mange flere ældre, 
og mange flere, der lever med kronisk syg-
dom. Vi skal huske at glæde os over, at sta-

dig flere af os får et godt og langt liv. Men 
vi er nødt til at indrette os på, at det kræ-
ver flere hænder i sundhedsvæsnet.

Det betyder ikke, at vi ikke skal gøre tin-
gene bedre. Selvfølgelig skal vi det, og vi får 
heldigvis stadig mere viden om, hvordan 
for eksempel målrettet træning kan hjæl-
pe patienter både billigere og bedre end 
operationer – blandt andet, når det gæl-
der knæartrose. Men med den udvikling, 
vi står overfor, er det ikke nok. Det er helt 

afgørende, at der følger ressourcer med, 
i takt med at vores sundhedsvæsen skal 
hjælpe stadig flere patienter. 
  
 Min fornemmelse er, at danskerne er eni-
ge. Stort set alle, jeg møder, har familie el-
ler venner, der har mærket presset i det 
danske sundhedsvæsen på egen krop. En 
undersøgelse fra Altinget i december 2017 
viser, at vælgerne mener, at sundhed er 
den vigtigste dagsorden overhovedet (ja, 

foran udlændinge, retspolitik og økono-
mi).

Så vi håber på en fornuftig aftale mel-
lem regionerne og regeringen. Samtidig er 
det jo ikke nogen hemmelighed, at vi skal 
have et folketingsvalg i løbet af de næste 13 
måneder. Jeg håber meget, at partierne vil 
blive konkrete på, hvordan vi løfter vores 
sundhedsvæsen. For det er jeg helt sikkert 
ikke den eneste vælger, der gerne vil have 
svar på.

Sundhedssystemet. 
Vi er nødt til at se hinanden i øjnene og indrømme, at 
det ikke går længere

JoUrnalisT  
Hans Petersen

Det isolerede liv  
på landet

CC   det nytter ikke, at regionen 
og kommunerne forsøger at 

 tørre problemet af på hinanden.

leder
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REGIONSFORMAND SANNE JENSEN og formand 
Tina Lambrecht var på besøg på Regionshospitalerne i 
Viborg og Silkeborg for at høre om de udfordringer og 
muligheder, fysioterapeuter på sygehusene står med. 
15 sygehuse over hele landet fik i efteråret og vinteren 
2017 besøg af Danske Fysioterapeuter. Besøgsrunden 
resulteret i et politisk udspil med 10 konkrete forslag til, 
hvordan patienterne i højere grad kan få gavn af fysio-
terapeuters kompetencer. Eksempelvis ved at tilknytte 
fysioterapeuter til akutmodtagelserne på sygehusene 
og have større fokus på at mobilisere patienter under 
indlæggelsen. Derudover har regionformand Sanne 
Jensen været på arbejdspladsbesøg på Regionshospita-
let i Randers, Sklerosehospitalet i Ry, Psykiatriens Hus 
i Silkeborg, Lemvig kommune samt Klinik for PTSD og 
Transkulturel Psykiatri i Aarhus. 

RUNDTUR PÅ SYGEHUSE 

PSYKIATRISK FYSIOTERAPI 

MIDTJYSKE FYSIOTERAPEUTER 
PÅ FOLKEMØDET  

REGIONSBESTYRELSEN HAR HAFT FOKUS på psykia-
trisk fysioterapi de seneste to år. Blandt andet har besty-
relsen peget på, at der ikke bliver udskrevet nok psykiatri-
ske genoptræningsplaner på trods af, at denne rettighed er 
indskrevet i sundhedsloven. Det betyder, at kommunerne 
har vanskeligt ved at løfte opgaven, når psykiatriske pa-
tienter bliver udskrevet uden en genoptræningsplan. 

Regionformand Sanne Jensen og regionsbestyrelsen 
har præsenteret problemerne vedrørende de manglende 
genoptræningsplaner og behovet for at give psykiatrisk 
fysioterapi for politikerne i Social- og psykiatriudvalget i 
Region Midtjylland og i en lang række midtjyske kommu-
ner. 

Mennesker med psykiske lidelser dør i gennemsnit 
15-20 år tidligere end andre borgere, som følge af deres 
sygdom og usund livsstil. Det er muligt at gøre noget ved, 
bl.a. ved at tilbyde dem psykiatrisk fysioterapi. Derfor er 
det vigtigt, at de får en genoptræningsplan. I den seneste 
budgetaftale for Region Midtjylland er der som noget nyt 
specifikt nævnt fysioterapeuter og ergoterapeuter i beskri-
velsen af den tværfaglige indsats. 

DER VAR ELASTIKTRÆNING på programmet på Folkemødet i 
Allinge på Bornholm i juni 2017. Her var regionsbestyrelsesmedlem-
mer fra Region Midtjylland med til at dele 3500 træningselastikker 
og træningsprogrammer ud til de mange interesserede borgere og 
deltog i en række politiske debatter om blandt andet børn og moto-
rik, psykiatrisk fysioterapi og fysioterapeuter i lægepraksis. Danske 
Fysioterapeuter var på Folkemødet i såvel i 2017 som 2018. 

Deltagere i elastiktræningen på pladsen foran Det fælles Sundhedstelt. 

Fysioterapeut Ruben Fjord Bredholt instruerer i elastiktræning 
foran det fælles sundhedsfelt. 
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UDDANNELSE 

ANTAL OPTAGNE PÅ FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN 
UDDANNELSESSTED  2014 2015 2016 2017 2018
   
Professionshøjskolen Metropol 219 219 219 219 219
Professionshøjskolen UCC 80 80 80 80 80
Professionshøjskolen Sjælland University College 162 172 179 180 180
Professionshøjskolen UC Syddanmark 149 148 146 146 144
Professionshøjskolen Lillebælt University College 140 140 140 140 142
Professionshøjskolen VIA University College, Holstebro 80 80 80 80 80
Professionshøjskolen VIA University College, Århus 146 146 146 146 146
Professionshøjskolen University College Nordjylland 150 150 150 150 150
 
I alt 1126 1135 1140 1141 1141

Kilde: UFM

EN VIGTIG POLITISK ROLLE 
DANSKE FYSIOTERAPEUTERS FEM fem regioner spiller en vigtig 
politisk rolle, når foreningens politik skal ud over rampen. I Region 
Midtjylland er det regionsformand Sanne Jensen og regionsbesty-
relsesmedlemmerne, der har kontakter til borgmestre, udvalgsfor-
mænd, regionsrådsformanden, embedsfolk, andre faglige organisa-
tioner m.v. og blander sig i den lokale debat i aviser og andre medier. 
Alt sammen med det formål at fremme fysioterapeuters og fysiote-
rapifagets interesser. Eksempelvis hvis der bliver sparet på sygehu-
senes eller kommunernes budgetter eller der er behov for at rose 
særlige sundhedsfaglige initiativer. Og så er regionsformanden og 
regionsbestyrelsesmedlemmerne løbende i kontakt med kommunal- 
og regionsrådspolitikerne. Det bliver til mange samtaler og møder i 
løbet af et år, der eksempelvis foregår på rådhuset eller forvaltnin-
gerne, eller ved at politikere og embedsmænd deltagere i møder i 
regionsbestyrelsen. 

Tillidsrepræsentant Tina Bach Dybdal inviterede i november 2018  
regionsformand Sanne Jensen til at besøge fysioterapeuterne i  

Lemvig Kommune. Det blev til en rundvisning og snak om arbejdsopgaver. 
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MEDLEMSAKTIVITETER 

MEDLEMSARRANGEMENTER 2017, 2018 OG 2019   

2017
Smerter i underlivet, 8. marts i Randers
Oplægsholder: Fysioterapeut Birte Bonde. 77 deltagere. 
Palliativ fysioterapi, 27. marts i Silkeborg
Oplægsholdere: Fysioterapeuterne Jeanette Præstegaard, Loui-
se Søllingvraa Madsen og Jacob Buchreitz. 30 deltagere.
Fysioterapeuter i lægepraksis, 19. april i Silkeborg
Oplægsholdere: Faglig konsulent Gurli Petersen og sundhedspo-
litisk konsulent René Andreasen. 35 deltagere. 
Gynækologiske problematikker, 14. september i Århus
Oplægsholder: Overlæge Marianne Glavind Kristensen. 28 
deltagere. 
Netværksmøde for ledere, 9. september
15 deltagere.
Forberedelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde,  
15. november i Silkeborg
15 deltagere. 

2018
Palliativ fysioterapi, 18. januar i Silkeborg
Oplægsholdere: Fysioterapeuterne Louise Søllingvraa Madsen 
og Jacob Buchreitz. 65 deltagere.
Danske Fysioterapeuters arbejdsmarkedsmodel, 8. februar i 
Silkeborg
30 deltagere.  
Hvad er fysioterapi? 13. marts i Silkeborg
Oplægsholder: Fysioterapeut Jens Olesen. 56 deltagere. 
100 års jubilæumsfest, 16. maj i Silkeborg
Oplæg ved historiker Kurt Jacobsen og human biolog Chris Mac-
Donald og underholdning ved Booom Music. 220 deltagere. 
Det meningsfulde samarbejde, 25. oktober i Silkeborg
Oplægsholder: Journalist, komiker og handicapkonsulent Jacob 
Nossel. 27 deltagere. 

2019 
Netværksmøde om psykiatri, 31. januar i Silkeborg
Oplægsholdere: Fysioterapeuterne: Lene Nybroe Jacobsen og 
Ruben Fjord Bredholt. 60 deltagere. 

Tema-eftermiddag om palliativ fysioterapi med fokus på dyspnø. 60 fremmødte fysioterapeuter fra alle sektorer får teori og praktisk erfaring. 
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SOLEN SKINNEDE fra en skyfri himmel, og 
der var bobler i glassene, da 220 medlemmer 
fra Region Midtjylland i maj 2018 mødte 
frem til jubilæumsfest på Silkeborg Gymna-
sium. Anledningen var Danske Fysioterapeu-
ters 100 års jubilæum.

Regionsrådsformand Anders Kühnau 
pegede i sin åbningstale, at fysioterapi spiller 
en vigtig rolle i det sammenhængende sund-
hedsvæsen.  Efterfølgende blev deltagerne 
taget med på en rejse tilbage i fysioterapi-
ens historie. 

Kurt Jacobsen, der er historiker og pro-
fessor ved CBS, fortalte hvordan massage 
og sygegymnastik har udviklet sig fra at 
være et fag for enlige frøkener til nutidens 
moderne fysioterapi.

Booom Music opførte et stykke musik 
skrevet specielt til fysioterapeuter og satte 
salen i bevægelse, inden der blev budt på 
buffet.

Forsker og human biolog Chris MacDo-
nald, der er kendt for at kunne motivere 
mennesker til en sundere livsstil, rundede 

arrangementet af ved at give sit bud på, 
hvordan fysioterapeuter de næste 100 år 
fortsat kan holde mennesker i bevægelse. 

At dømme efter den højlydte snak ved 
buffeten og de mange grin under oplægge-
ne, var der tale om et vellykket jubilæumsar-
rangementer.

Der var tilsvarende jubilæumsarrange-
menter i de fire øvrige regioner. Mere end 
1200 medlemmer deltog i maj 2018 i arran-
gementerne. 

100 ÅRS JUBILÆUMSFEST I 
SILKEBORG 
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REGIONSBESTYRELSEN 

REGION MIDTJYLLAND 

SANNE JENSEN er genvalgt som regionsformand i Region 
Midtjylland. Da fristen for at stille op til posten 1. marts 2018 
var nået, havde der ikke meldt sig andre kandidater. Det 
betyder, at Sanne Jensen er valgt for en ny fireårig periode. 

SANNE JENSEN GENVALGT 
SOM REGIONSFORMAND

HAR DU eller din arbejdsplads lyst til at planlægge et fagligt ar-
rangement for de midtjyske fysioterapeuter, så kan du få hjælp 
fra Danske Fysioterapeuter. I kan få støtte til arrangementet, 
og vi kan hjælpe med lokaler, annoncering, kontakter m.v. Læs 
mere på fysio.dk/om-os/regioner/region-midtjylland eller send 
en mail til midtjylland@fysio.dk 

SØG STØTTE TIL DIT 
ARRANGEMENT

VIL DU holde dig opdateret om, hvad der foregår af fysiote-
rapifaglige arrangementer og fyraftenmøder for fysiotera-
peuter i Region Midtjylland, kan du følge os på facebook.  
Giv os et like på: 
www.facebook.com/danskefysioterapeuter.regionmidtjylland/

FØLG OS PÅ FACEBOOK

Regionsbestyrelsesmøde i marts 2018, hvor den truende konflikt i 
forbindelse med overenskomstforhandlinger var på dagsordenen. 

Pia Westhoff, Viborg 
kommune, 
Klosterhaven

Agnes Engemann, 
freelance fysioterapi

Maiken Bakkær 
Faarvang, 
studerende

Mille S. Thomsen, 
suppleant 

Sanne Jensen,  
formand

Henrik  
Lauridsen, 
mobilfysioterapeut 
i Århus 

Kirsten Ægidius, 
Århus Universitets-
hospital, Skejby

Agnes Holst, 
Tranbjerg  
Fysioterapi

Vita Kathrine  
Bisgaard, Århus  
Universitets- 
hospital

Stefan Kragh, 
Fysioterapien Færch 
Huset, Holstebro

Ruben Fjord Bredholt,  
Center for Mestring 
psykoterapeutisk 
fysioterapi, Viborg

Stine Jørgensen, 
Hammel 
Neurocenter

Axel Lander Rømer, 
Specialområde 
hjerneskade, Region 
Midtjylland
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REGNSKAB

REGNSKAB 2017 OG 2018*

UDGIFTER
  2017 2018
n   Administration  75.770   99.257 
n   Web  12.382   12.382 
n   Studentermedhjælp  108.226   86.099 
n   FOrmand  35.604   30.188 8
n   Bestyrelse  139.087   180.702 
n   Generalforsamling  62.683 
n   Medlemsaktiviteter  48.851   37.550 
n   100 års jubilæum  17.814

I alt  482.604   463.992 

INDTÆGTER
  2017 2018
Regionstilskud  606.044   562.722 
Kursusafgift  7.600  
Overført fra foregående år   -51.105   79.935 

I alt  562.539   642.657 

16%
3%

22%
29%

13%

10%

2017
Udgifteri alt:  
482.604 kr.

21%

3%

19%
39%

8%

2018
Udgifteri alt:  
463.992 kr.

DER BLIVER RINGET rundt til de nyuddannede fysioterapeu-
ter i Midtjylland. To gange om året bruger regionbestyrelsen 
en eftermiddag og aften på at ringe til dimittenderne for at 
høre, hvordan det går med at finde sig til rette som fysio-
terapeut, og om de har brug for hjælp og støtte fra Danske 
Fysioterapeuter. De nye kollegaer er glade for opkaldet, er 
tilbagemeldingerne. Så regionsbestyrelsen fortsætter ringe-
runden i 2019. 

REGIONSBESTYRELSEN 
I RØRET

DANSKE FYSIOTERAPEUTER VOKSER. Fra 1. januar 2016 til 
1. januar 2019 er antallet af medlemmer i foreningen vokset 
fra 13.835 til 15.484. I Region Midtjylland er medlemstallet 
i samme periode vokset fra 2.806 til 3.700. Altså er vi de 
seneste tre år blevet 894 flere medlemmer i regionen. 

FLERE MEDLEMMER I 
MIDTJYLLAND

Et nyt hold fysioterapeuter fra professionshøjskolen klar til 
arbejdsmarkedet efter at Danske Fysioterapeuter har afholdt 
arbejdsmarkedsorientering for dem. 

7%

6%

4%

* Der kan ske ændringer i regnskab 2018, da det ikke er revideret 
og godkendt af hovedbestyrelsen.



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


