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i danske Fysioterapeuter, region Sjælland

et er mig en glæde at præsentere dig for regionsbe-
styrelsens beretning 2013 – 2014. i beretningen kan 
du i korte træk læse om, hvad regionsbestyrelsen har 
beskæftiget sig med de seneste to år.  Beretningen er 

ikke udtømmende og altomfattende.
regionsbestyrelsen håber, at du – når du læser beretningen 

-  får et indblik i, hvad regionsbestyrelsen og regionsformanden 
bedriver og får lyst til at deltage i dialogen på generalforsam-
lingen. Her skal vi diskutere, hvad regionsbestyrelsen skal have 
fokus på de næste to år, og vi skal vælge, hvem der skal sidde i 
regionsbestyrelsen.

regionsbestyrelsen har evalueret de to seneste års arrange-
menter, og det er tydeligt, at fysioterapifaglige arrangementer 
tiltrækker mange medlemmer, mens lokalerne er mere tomme, 
når vi inviterer til et fagpolitisk emne. det er et dilemma for os, 
at vores fokus skal være meget politisk, men at det er svært 
at få en dialog om dette med medlemmerne.  en dialog, der er 
nødvendig, for at bestyrelsen og regionsformanden ved, hvad 
der rører sig, og hvad der er vigtigt at arbejde med.

opgaver for de næste to år bliver blandt andet fortsat fokus på 
jobskabelse. F.eks. fysioterapeuter ansat som hjælpepersonale 
hos praktiserende læger, mere fysioterapi til borgere med psy-
kiatrisk diagnose, flere fysioterapeuter på børneområdet, flere 
fysioterapeuter der søger hverdagsrehabiliteringsjobs osv. 
derudover fortsat dialog med regionale og kommunale poli-
tikere, så der sker en positiv udvikling i det fysioterapeutiske 
tilbud til borgerne, og så vi kan få skabt ovenstående jobs.

god læselyst og vel mødt til generalforsamlingen d. 29. april 
2015 kl. 17.00. 

Gitte Nørgaard, regionsformand.

Kære
MedleM

D
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BeSKæFtigelSe

ledigHed 
note:
indeholder kun ledige i 
dSa
opgjort som fuldtids-
ledighedsprocent

* Tal for seneste 2-3 
måneder er ikke afslut-
tede, hvorfor procenten 
undervurderer faktiske 
niveau. Tal for november 
og december 2014 er 
foreløbige, og vil stige, 
når endelige opgørelse 
foreligger

Kilde: DSA
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edigheden for fysioterapeuter i region nordjylland er 
den højeste i landet – hvilket regionsbestyrelsen er 
opmærksom på. Blandt andet har regionen som den 

eneste oplevet et fald i fuldtidsstillinger for regionalt ansatte i 

2013-2014. Forklaringen er formentlig, at det fald i fastansæt-
telser, som de andre regioner oplevede i forbindelse med kom-
munalreformen i 2007, først er sket i nordjylland nu. 

L
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MedleMMer aF 
danSKe 
FySioterapeUter
note:
opgjort pr. 1. januar
Studerende er regionsfordelt ud fra, 
hvor de studerer
tal for regioner er undervurderet i 
2015 som følge af et stort antal ikke-
fordelte medlemmer.

Medlemmerne af regionsbestyrelsen er glade for, at der er så stor interesse for at læse til fysio-
terapeut. Samtidig er de bekymret for, om det øgede optag vil føre til større arbejdsløshed, for 
det er ikke nemt at forudsige det fremtidige behov for fysioterapeuter.

Kilde: Danske Fysioterapeuter

HjælpeperSonale 
For læger

der er mangel på praktiserende 
læger, og danske Fysioterapeuter 
har fokus på, hvordan fysiotera-
peuter ansat i lægepraksis kan 
aflaste læger og højne kvaliteten 
på det muskuloskeletale område. 
i tårs er der allerede ansat en 
fysioterapeut i en lægepraksis to 
timer dagligt. Birte Christensen 
har selv skabt stillingen, og regi-
onsbestyrelsen overvejer, hvor-
dan man kan udbrede en sådan 
ordning.

Regionsformand Gitte Nørgaard og fysioterapeut Birte Christensen mødtes februar 2015 
med regionsrådsformand Ulla Astmann om muligheden for at ansætte flere fysioterapeuter i 
lægehusene.
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flere studerende optages nu årligt på UCn, hvilket 
ikke bare er en positiv historie.

– regionsbestyrelsen er særligt opmærk-
som på det øgede optag på skolen, set i lyset af at prognoser 
viser, at der i de kommende år kan være risiko for en stigende 
arbejdsløshed blandt fysioterapeuter. Vi er nervøse for, at det 
medfører mindre mobilitet og løntryk, som vil være en uhen-
sigtsmæssig udvikling for faget, siger regionsformand gitte 
nørgaard.

regionsbestyrelsen er også bekymret for, hvordan kvali-
teten af uddannelsen kan sikres trods øget optag og dermed 
større hold. det er vigtigt, at praktikperioden er af høj kvalitet 
og med fysioterapeuter som kliniske undervisere.

regionsformanden besøger uddannelsen ved studiestart, og 
igen når de studerende er ved at være færdige. Hun informerer 
om danske Fysioterapeuters indsats og opfordrer til medlem-
skab. 

Frygt For liMitering Ved 
praKtiKanter

- region nordjylland mente, at klinikker med studerende kan 
tjene flere penge. Men de studerende tjener først penge ind til 
klinikkerne i slutningen af deres praktik. i starten sætter man 
penge til ved at have studerende, for det tager tid at lære dem 
op. Vores bekymring var, at en limitering ville få en række kli-
nikker til at sige nej til studerende, siger gitte nørgaard. 

Hun har bl.a. holdt møder om ovenstående med dorte 
drachmann, prorektor fra University College nordjylland (UCn) 
og Søren eriksen, der har FtF-plads i UCn’s bestyrelse. Sidst-
nævnte tog en snak med regionsrådsformand Ulla astmann, 
som er formand for UVn’s bestyrelse. limitering blev ikke gen-
nemført, tværtimod blev det efterfølgende et punkt i overens-
komsten, at studerende i praktik ikke må medføre limitering.
- det er en stor glæde, at det ikke længere er en trussel mod 
kvaliteten af praktikforløbet, siger regionsformanden... 

Øget optag på UCn 

30

De studerendes sundhedsspurt. Arrangement for studerende på UCN, støttet af Danske Fysioterapeuter. Spurten finder sted hvert år i maj og er for 
alle studerende på UCN. Regionsformanden deltager i en stand for at komme i dialog med de studerende om at melde sig ind i foreningen. Også de 
studerendes repræsentant i regionsbestyrelsen Christina Derosche var til stede.
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igtig mange steder i det nordjyske inviterede fysiote-
rapeuter indenfor på Fysioterapiens dag i september 
2013. den enkelte klinik og arbejdsplads bestemte 

selv, hvordan arrangementet skulle være. danske Fysiotera-
peuter og Krop & Fysik gik sammen om at producere materialer 
og hjalp med at gøre lokale medier opmærksomme på arrange-
menterne. 

BorgMeSter BleV  
Klogere på Slidgigt

eksempelvis havde fysioterapeuterne i nørager inviteret poli-
tikerne på besøg på Fysioterapiens dag, og det tog borgmester 
anny Winther og borgmesterkandidat gert Fischer (V) imod. 
det var op til kommunalvalget i 2013, hvor det var en smule let-
tere end normalt at få politikerne væk fra kontorerne.

nørager Fysioterapi er med i det landsdækkende projekt 
gla:d, som står for godt liv med artrose i danmark. projek-
tet hjælper gennem målrettet genoptræning patienter med 
artrose til øget fysisk formåen og færre smerter.

- det er et fantastisk projekt. det giver mennesker et bedre 
liv – og samtidig er det med til at spare penge til operationer og 
hjemmehjælp. det understreger, hvor langt man kan komme 
med målrettet træning, siger gitte nørgaard. 

din Bopæl aFgØr Ventetiden  
på genoptræning

Hvis du kommer alvorligt til skade, så er ventetiden på genop-
træning afgørende for, hvordan du klarer dig.

alligevel er der stor forskel på, hvor længe du må vente, alt 
efter hvilken kommune du bor i.

det viste en undersøgelse fra 2013, som gallup gennemførte 
for danske Fysioterapeuter, ældresagen og danske Handicap-
organisationer. Forskning viser, at bare en uge uden bevægelse 
betyder, at man mister op mod 20 procent af sin muskelkraft.  
Så selvom der er sundhedsfaglig enighed om, at en ventetid på 
højst en uge er det bedste for patienterne, lever kun hver anden 
nordjyske kommune op til det.

- det er skuffende, at der er så mange kommuner, der ikke 
har fået styr på ventetiden. når halvdelen kan finde ud af det 
her, så burde det altså ikke være en umulig opgave for resten, 
siger gitte nørgaard.

dansk forskning viser, at man kan begynde genoptræningen 
to dage efter større operationer. det er særligt vigtigt for ældre 
patienter, fordi de har svært ved at genopbygge musklerne.

 - når man taler om kvaliteten af genoptræning, så er ven-
tetiden et afgørende spørgsmål. Men samtidig skal kvaliteten 
af selve forløbet selvfølgelig også være i orden, siger gitte nør-
gaard og fortsætter:

- Borgerne har brug for hurtig start og høj kvalitet. alt andet 
er skidt for den enkelte og faktisk også dårligt for kommune-
kasserne. 

på landsplan har 85 af landets 98 kommuner deltaget i 
undersøgelsen. to ud af tre har en ventetid på genoptræning på 
over en uge.  

FySioterapienS dag  
i nordjylland

R

Foto: Michael Bo Rasmussen, Baghuset
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regionSBeStyrelSen på BeSØg 
HoS politiKere

efteråret 2013 op til regions- og kommunalvalget rej-
ste formand og bestyrelsesmedlemmer rundt til flere 
politikere i både kommuner og regionsråd, heriblandt 

borgmestre og borgmesterkandidater, og talte om fysioterapi-
ens rolle og de mange indsatsområder, hvor der med fordel kan 
ansættes fysioterapeuter. efterfølgende har der været flere 
møder med politikere.  

I

FolKeMØdet 
på BornHolM

det var spændende at være til 
Folkemøde på Bornholm, hvor 
jeg mødte mange nordjyske 
politikere. jeg var til mange 
interessante debatter med 
emner som brugerbetaling 
i sundhedsvæsnet, om det 
er politikerne eller embeds-
folkene, der bestemmer, om 
ondt i ryggen, om hvornår 
udgifter er en god investe-
ring, og om hvorvidt empo-
werment af ældre borgere er 
en spareøvelse eller et kærligt 
puf, fortæller regionsformand 
gitte nørgaard  

Sundhedsminister Nick Hækkerup under en sundhedsdebat 
på Folkemødet og th. for ministeren sidder borgmesteren for 

Aalborg Kommune, Thomas Kastrup-Larsen.
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Medieklip:
KorreKtUr oM 
reHaBilitering aF ældre

an kan ikke tvinge ældre til rehabilitering for at 
undgå at give dem hjemmehjælp, slog regionsfor-
mand gitte nørgaard fast i et debatindlæg i nordjy-

ske Stiftstidende 31. oktober 2013. læserbrevet var en replik til 
ældresagen, som ifølge regionsformanden havde misforstået 
lovforslaget:

”For det første er lovforslaget rent faktisk blevet ændret, 
så det nu klart siger, at man ikke må vurdere en borgers behov 
for hjemmehjælp ud fra, om vedkommende vil deltage i reha-
bilitering. (…) for det andet er truslen fra et fysioterapeutisk 
synspunkt både meningsløs og destruktiv. (…) det handler om 
at støtte op om borgerens indre motivering. derfor fungerer 
rehabilitering kun i samarbejde med borgeren”, skrev hun.

HVor lang er en tiMe? 

”det er ikke kun længden på en time, kommunen vil lave om 
på. også tilbuddet om rehabilitering til borgere med hjerte-kar-
sygdomme, diabetes 2 og Kol er på nedskæringslisten” skrev 
gitte nørgaard i forbindelse med en kommunal diskussion af 
næste års budget. Flere af besparelsesforslagene ville gå hårdt 
ud over ældre og syge, eksempelvis forslaget om, at en times 
genoptræning kun skulle vare 50 minutter.
Læserbrevet blev bragt i Nordjyske 9. september 2014. 

M

S

dårligere liV  
For Borgerne
der er ikke sammenhæng mellem 
visioner og realitet i aalborg Kom-
mune, konstaterer de to regionale formænd for 
henholdsvis fysioterapien og ergoterapien. Målet 
i kommunens Vision 2020 er at fremme borgerens 
mulighed for at leve en selvstændig tilværelse 
gennem bl.a. genoptræning og rehabilitering. Men 
”når byrådspolitikerne torsdag skal holde møde 
om næste års budget, så er det en aftale med 
store konsekvenser for genoptræning og rehabi-
litering, der ligger på bordet. Helt konkret lægger 
politikerne op til at spare 20 procent på såkaldte 
genoptræningspakker, der ofte bevilges efter 
sygehusindlæggelse”, skrev de to formænd i nord-
jyske 30. september 2014 .

roS til tHiSted KoMMUne
idste år skulle patienter, der kom fra sygehuset hjem 
til thisted indstille sig på at vente to uger, inden de 
fik den genoptræning, de havde brug for. Sådan er 

det ikke længere. nu har thisted Kommune nedbragt venteti-

den til højst én uge, skrev gitte nørgaard, som roste thisted 
for indsatsen i et indlæg i thistedposten 20. november 2013.  
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KliniKKer i nordjylland  
er Med i gla:d-projeKt

Fagbladet Fysioterapeuten satte i 2013 fokus på gla:d-pro-
jektet, som flere fysioklinikker i nordjylland er med i. gla:d-
projektet består bl.a. i et kursus, som certificerer fysioterapeu-
terne i den videnskabeligt funderede model for uddannelse og 
træning af patienter med moderat knæ- og hofteartrose.

det er professor ewa roos og ph.d Søren thorgaard Skou, 
der står bag projektet, og ifølge ewa roos er det særligt den 
neuromuskulære træning, der har vist sig at kunne nedsætte 
smerter, forbedre funktion og øge livskvalitet.

– det revolutionerende er, at man ikke længere venter, til 
man har et nedslidt led og har brug for kirurgi, men at man 
forebygger måske 10 – 15 år tidligere.

Seks nordjyske klinikker deltager i projektet  og har været på 
kursus for at  blive certificeret i gla:d-tilgangen. 

Mere træning  
– Mindre KniV 
S

iden juni 2012 har fysioterapeuterne på aalborg Uni-
versitetshospital stået for forundersøgelserne af 
patienter med impingement. Udgangspunktet var 

at undgå unødvendige operationer ved at anbefale træning i 
stedet. og det er i den grad lykkedes. 84 procent af patienterne 
har fået det bedre uden at komme under kniven

– jeg vil ikke sige, at det ligefrem har overrasket os. Men det 
er da et temmelig højt tal, siger Majbritt lykke jensen, som er 

en af fysioterapeuterne på universitetshospitalets ortopædki-
rurgiske afdeling.

erfaringerne fra nordjylland er specielle, både fordi resulta-
terne er så gode, og fordi patienternes fremgang er dokumen-
teret minutiøst undervejs. derfor har de vakt opsigt både på 
ortopædkirurgiske årsmøder i danmark og på en verdenskon-
gres i istanbul. 

Kort Beretning Fra 
praKSiSSeKtoren
ved SU-medlem preben Weller,  
indehaver af BeneFit Hobro:
der er kommet nye politikere fra regionsrådet med i sam-
arbejdsudvalget, hvilket har højnet kvaliteten, samtidig 
med at en enkelt ”gammel” repræsentant sikrer kontinui-
teten i arbejdet.

den største opgave, som udvalget har arbejdet med, 
er den nye praksisplan for fysioterapiområdet. planen er i 
øjeblikket i afsluttende høringsfase og ventes snart ende-
ligt vedtaget af regionsrådet. det er en plan, som ikke 
åbner op for nye ydernumre i praksissektoren i region 
nordjylland. Kapaciteten vurderes passende, og det har vi 
måttet tage til efterretning.

der er mange gode beskrivelser af fremtidens klinik, 
som tegner et billede af en sektor i udvikling, hvor facilite-
ter, kvalitetssikring og service fremhæves i særlig grad.

der er også blevet udarbejdet praksisplan for ridefy-
sioterapi-området med bistand af fysioterapeuter med 
særligt kendskab til området.

en anden ændring på området er kommet med vedta-
gelse af ny overenskomst, som trådte i kraft ved årsskif-
tet 2015. af særlige områder kan nævnes honoraromlæg-
ningen. det betyder, at der nu ikke længere kan honoreres 
for særligt tidskrævende behandling, idet tillægget er helt 
bortfaldet. 
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gå-på-Mod giVer priS
Fysioterapiklinikken BeneFit i Hobro vokser hastigt og er nu 
oppe på 18 ansatte. den udvikling sikrede de to ejere Henning 
Ørnsholt og preben Weller region nordjyllands innovations- og 
iværksætterpris 2014. 

Bag væksten på klinikken ligger en solid tro på, at fysiotera-
pien har en lys fremtid. det har blandt andet betydet, at klinik-
ken har kastet sig ud i et omfattende byggeprojekt på 1.400 
kvadratmeter, så der er plads til både en behandlingsafdeling 
og gode træningsfaciliteter med blandt andet træningscenter 
og varmtvandsbassin.

– Vi har bygget et sundhedshus, fordi vi mener, at vi har 
mere at tilbyde flere mennesker. Heldigvis viser udviklingen, at 
kunderne er enige med os i det, siger preben Weller.

Væksten er især kommet fra private, der gerne vil leve sun-
dere. 

KUnSten at FØre joUrnal
45 fysioterapeuter var mødt op til mødet om journalførings-
pligt på Sofiendalsvej i aalborg. Mødet i maj 2014 var et af 
mange, som faglig konsulent gurli petersen fra danske Fysio-
terapeuter har holdt rundt om i landet.

der var livlig debat blandt fysioterapeuterne, og der blev 
stillet spørgsmål som: Hvor meget skal der skrives? Hvordan 
skal det skrives? Hvornår skal det skrives?

der findes ikke en endelig facitliste over journalføring – det er 
op til den enkelte fagpersons vurdering. et står dog fast: journa-
len er patienters og fysioterapeuters fælles reference, hvis der 
skulle opstå tvivl om behandlingen eller selve journalføringen. 

Udover aftenarrangementet har nordjyske fysioterapeuter 
haft mulighed for at få besøg af gurli petersen og få et blik 
på egen praksis. det har mange især offentlige arbejdspladser 
benyttet sig af.  

Stort mod til at kaste sig over nye områder, hvad enten det handler om professionel sport eller bedre gigt-behandling, betød, at Arkadens Fysiote-
rapi vandt innovations- og iværksætterprisen i Region Nordjylland i 2013. De tre vindere,  Marius Frederiksen (tv.) og Morten Skjoldager (th.) og Per 
Gade (ikke med billedet) er fysioterapeuter og ejere af Arkadens Fysioterapi. Prisoverrækker er regionsformand Gitte Nørgaard.  
Foto: Michael Bo Rasmussen
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•	Visitatorer. temaeftermiddag om og for visitatorer i de 
nordjyske kommuner. oplæg ved gitten Hammerberg. (april 
2013) 

•	Mckenzie-behandling ved Martin Melbye .(Maj 2013) 

•	MTV-rapport. Fyraftensmøde om neurorehabilitering. 
(September 2013) 

•	klogere på albuer. Med oplæg af Steen lund jensen og 
elizabeth andreasen. (September 2013)  

•	Akupunktur. Fyraftensmøde. (September 2013) 

•	SU-årsmøde. (oktober 2013 og september 2014) 

•	kostens betydning for genoptræning. oplæg v. randi 
tobberup. (januar 2014) 

•	diskusprolaps. temaaften med oplæg af jens olesen, rikke 
Beckermann og Martin Melbye. (Marts 2014)  

•	kinesiotape. temaaften i aalborg med oplæg af torben 
Blendstrup. (Marts 2014)

•	diskussion om fag og forening. Møde med tina lambrecht 
(Marts 2014)  

•	Særligt sensitive børn. Møde for ergo- og fysioterapeuter 
med oplæg af jannie Fosvang. (Marts 2014) 

•	Træf for fysioterapeuter i thy og på Mors – arrangeret 
af medlemmerne i området. Med rundvisning på 
Fysioklinik Snedsted, nyt fra arbejdsstederne og nyt fra 
regionsformanden. (april 2014) 

•	Ok15-møde. oplæg på thisted Sygehus og aalborg Kommune 
v. Helge Sørensen. (Maj 2014)  

•	Facial manipulation. oplæg ved peter larsen.  
(november 2014) 

•	Forsknings- og udviklingssymposium, arr. af en styregruppe 
med medlem af regionsbestyrelsen. lokalitet: UCn. 
(december 2014)  

•	Smerte. eftermiddagssymposium om patellofemorale 
smerter, arr. af ergo- og fysioterapien ved aalborg 
Universitetshospital. (januar 2015)

MedleMSMØder 2013-2014

Facial manipulation. Oplæg ved Peter Larsen. 
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regionen FiK ny ForMand

gitte nørgaard blev ny formand for danske Fysioterapeuter 
region nordjylland i april 2013, da hun som den eneste stillede 
op til at overtage posten efter tina lambrecht, der blev for-
mand for danske Fysioterapeuter. Ved det ordinære valg året 
efter blev gitte nørgaard genvalgt ved fredsvalg. 

 regionSBeStyrelSenS MedleMMer

Repræsentanter for TR:

lene duus
UCn

ina lesager
aalborg Kommune

gitte nørgaard
regionsformand

lars Kristensen 
Klinik i aars

Christina agerbæk derosche
Studerende på UCn

Repræsentant for SU:

Menige medlemmer valgt på  
generalforsamlingen i 2010:

lone guldbæk
Sygehus Vensyssel, Hjørring
tillidsrepræsentant

preben Weller
Klinik i Hobro 
SU koordinator

anne Kirstine jensen
Visitator i  
Brønderslev Kommune  
tillidsrepræsentant

Karin Haar jepsen
aalborg Universitetshospital
arbejdsmiljørepræsentant

Ulla poulsen
aalborg Universitetshospital

Studerende:

BeStyrelSeSMedleMMer  
der genopStiller i 2015:

•	Preben	Weller
•	Anne	Kirstine	Jensen
•	Ulla	Poulsen

•	Lone	Guldbæk
•	Karin Haar jepsen

•	Christina	Derosche
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regionSBeStyrelSen på KonFerenCe

regionsbestyrelsen på konference i september 2014. et par 
gode lærerige dage om tankepræferencer og kommunikation. 
”Vi glæder til at afprøve teorierne i praksis”, siger regionsfor-
mand gitte nørgaard

regionsbestyrelsen håber, at i medlemmer har lyst til at 
følge med på fysio.dk/regioner/nordjylland, hvor der blandt 

andet er information om arrangementer, regionsbestyrelsens 
referater og andet info.

HUSK også at like på Facebook, så arrangementer og lignende 
information dukker op på jeres side, når der sker nyt.

145653 Beretning 2015_Nordjylland.indd   14 26/03/15   13.54



Danske Fysioterapeuters beretning 2013/2014 | region norDjyllanD   | 15

Kort Beretning Fra praKSiSKonSUlent Marianne 
KongSgaard, anSat aF region nordjylland 
i 2013 og 2014 blev der uddannet 15 praktiserende fysio-
terapeuter til varetagelse af ”Udvidet rygudredning” 
– nu kaldet UlrUS. Vi har nu igen en fin geografisk 
dækning med UlrUS-terapeuter.

den udvidede rygudredning er et rigtig godt supple-
ment til den praktiserende læge, når en rygpatient ikke 
bedres som forventet. den praktiserende læge modtager 
efter endt udredningsundersøgelse en udvidet epikrise 
med angivelse af forslag til det videre forløb.

desværre er UlrUS svær at få implementeret blandt 

de praktiserende læger. nogle steder bliver den brugt 
rimeligt, og andre steder bruges den slet ikke. det er 
en gordisk knude at få implementering kørt ind selv på 
trods af nyt, spændende og farverigt markedsførings-
materiale.

praksisplanen for fysioterapi i praksis er blevet revi-
deret. i den forbindelse har jeg som praksiskonsulent 
været pennefører på hele kvalitetsafsnittet – et arbejde 
som er vigtigt for sektorens fremtidige kvalitetsudvik-
ling som del af det danske sundhedsvæsen.

Mange fysioterapeuter fra Thy og Mors var tiltrukket af Fysiotræffet i Snedsted april 2014.
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