
BERETNING 

 2015-2016

REGION NORDJYLLAND



BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSFORHOLD
Flere fysioterapeuter i kommunerne og i den private sektor
besparelser og omstrukturering
Presset arbejdsmiljø og ny aftale for TR

POLITISK INTERESSEVARETAGELSE 
En vigtig politisk rolle 
Fysioterapeuter i lægepraksis
Fysioterapeuter i folkeskolen
Fysioterapeuter i beskæftigelsesindsatsen
Vederlagsfri fysioterapi
Folkemødet
Følg Danske Fysioterapeuter Region Nordjylland på Facebook

UDDANNELSE 
Nye studerende 
 
FAGLIG UDVIKLING 
Nyskabende stilling vinder pris
Flere medlemmer
 

MEDLEMSAKTIVITETER 
Medlemsmøder 2015 – 2016 
Søg støtte til dit arrangement
 

REGION NORDJYLLAND 
Regionsbestyrelsen 
 

REGNSKAB 
Regnskab 2015 og 2016
 

4

7

11
12

13

15

15

La
yo

ut
: P

rik

FORSIDEN: 40.000 frisbee’er delte  
Danske Fysioterapeuter ud på  
Folkemødet 2016 for at sætte fokus  
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af Gitte Nørgaard 

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

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

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

I den forgangne periode har vi traditionen tro afholdt en række 
medlemsmøder om faglige og fagpolitiske emner. Og der har 
været særlig stor tilslutning til de arrangementer, hvor vi emne-
mæssigt har ramt rigtigt. Eksempelvis var der omkring 100 delta-
gere til arrangementerne om diskusprolaps i nakke, funktionelle 
lidelser og modic-forandringer. Vi vil selvfølgelig fortsat arrangere 
medlemsmøder om faglige emner. Husk endelig, at vi kan hjælpe 
dig med penge og det praktiske, hvis du har en god ide til et fag-
ligt arrangement. Så tøv ikke med at tage kontakt.

I denne beretning kan du læse mere om, hvad der har præget 
udviklingen de seneste to år i Nordjylland, og hvilke aktiviteter 
Danske Fysioterapeuters regionsbestyrelse har sat i gang eller 
deltaget i. Jeg håber, at du har lyst til at læse beretningen og del-
tage på generalforsamlingen den 3. april. Her har du mulighed for 
at være med til at bestemme, hvem der skal sidde i bestyrelsen 
de næste to år, og hvilke emner, vi skal sætte fokus på. Og så vil 
vi meget gerne have din og dine kollegaers gode ideer til, hvordan 
Danske Fysioterapeuter i Nordjylland skal fejre foreningens 100-
års jubilæum i 2018. 

Vi har denne gang valgt at give mere plads til det sociale 
samvær og mulighederne for at netværke. Det betyder bl.a., at vi 
byder på lidt godt at spise, og at vi afslutter generalforsamlingen 
med et oplæg af fighteren og ildsjælen Johnny Sort, der mistede 
en arm ved en togulykke, og som kommer og fortæller, hvorfor 
det er vigtigt at se mulighederne fremfor begrænsningerne.  

Jeg håber vi ses. 

KÆRE MEDLEM
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DER ER KOMMET lidt flere fysioterapeuter i de nordjyske kommu-
ner. Fra november 2014 og to år frem er antallet af fysioterapeuter 
steget med 19, så der i november 2016 var 392 beskæftiget i 
kommunerne. I samme periode lå antallet af fysioterapeuter ansat 
på regionens hospitaler stabilt.  I november 2016 var der ansat 
226 fysioterapeuter. Det er nøjagtigt samme antal som to år før. 

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

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

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

Antallet af fysioterapeuter på sygehusene i Nordjylland har 
været uforandret de seneste to år, samtidig med at fysiotera-
peuter i stadig større omfang varetager en række nye funktioner 
og opgaver. Der er kommet flere fysioterapeuter på det ældre- 

og hjertemedicinske område på regionalhospital Nordjylland, 
og der er konkrete planer om at tilknytte fysioterapeuter til 
skadeskuer og sub-akut ambulatorium på Aalborg Universitets-
hospital, dog uden at det foreløbig har givet resultater. 

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

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

Fra 2008 til 2014 steg ledighedsprocenten for fysioterapeuter i 
region Nordjylland fra 0,7 til 4,1 procent, Men i 2015 faldt ledig-
hedsprocenten til 3,5 og er dermed tættere på landsgennem-
snittet, som for fysioterapeuter samme år var på 3,1 procent.

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

FLERE FYSIOTERAPEUTER  
I KOMMUNERNE OG I DEN PRIVATE SEKTOR 

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSFORHOLD

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

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

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

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

AFGRÆNSNING 
Tjenestemænd, elever og ansatte i flexjon er ikke medtaget  

Kilde: Danmarks Statistik

Kilder: Beskæftigelse i kommuner og regioner: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. 
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BESPARELSER OG  
OMSTRUKTURERINGER
DE SENESTE TO ÅR har der igen været sparerunder og omstruk-
tureringer på sygehusene og i kommunerne, som har betydet 
nedlæggelse af mindre sygehuse og flytning af afdelinger. 

I 2015 meldte regionen ud, at der skulle spares 45 millioner 
kroner i budgettet, og det betød, at regionsrådet valgte at 
nedlægge sygehusene i Dronninglund og Nykøbing-Mors og 
flytte de medicinske senge fra Dronninglund og Frederikshavn 
til Hjørring, de intensive sengepladser fra Hobro til Aalborg og 
ændre på neuro-rehabiliteringen. Fremover forgår den akutte 
rehabilitering på Aalborg Universitetshospital, der kan visitere 
videre til Neuroenhed nord på Regionshospital Nordjylland, som 
har matrikler i Brønderslev, Thisted og Frederikshavn. Samtidig 
blev der dikteret ansættelsesstop på sygehusene. 

Der var oprindeligt afsat to millioner kroner fra satspuljen til at 
ansætte fire ergo- eller fysioterapeuter i psykiatrien, men samti-
dig blev fysioterapiafdelingen pålagt at spare 1,6 millioner kroner. 
Så luften blev i stort omfang taget ud af intentionerne om at løf-
te den terapeutiske indsats i psykiatrien, som var baggrunden for 
at folketingspolitikerne havde afsat satspuljepenge til psykiatrien. 

I 2016 var der ligeledes besparelser på sygehusene, om end i 
lidt mindre omfang. Det betød, at der blev nedlagt fem stillinger 
i ergo- og fysioterapienheden på Aalborg Universitetshospital. 

I kommunerne har sparekniven også været fremme. Brønders-
lev Kommune valgte i september 2016 at spare på udgifterne til 
genoptræning, selvom antallet af genoptræningsplaner stiger. 

Og kommunalpolitikerne var ikke uvidende om konsekvenser-
ne, som regionsformand Gitte Nørgaard påpegede i Nordjyske 
Stiftstidende: ”I det vedtagne forslag står, at det kan komme til 
at betyde, at flere borgere bliver mindre selvhjulpne, og flere vil 
få et længere forløb på sygedagpenge, inden de vender tilbage 
til arbejdsmarkedet. Det er en meget kortsigtet beslutning”. 

Aalborg kommune valgte ligeledes at skære 3 millioner kroner 
af budgettet til genoptræning og vedligeholdende træning. Ifølge 
ældre- og handicaprådmand Thomas Krarup (K) ville besparelsen 
ikke give mindre tid til den enkelte bruger eller betyde, at personalet 
skulle løbe hurtigere. ”Det handler om at tilrettelægge opgaverne på 
en anden måde, så man eksempelvis kan behandle seks i stedet for 
fem personer”, forklarede rådmanden til Nordjyske Stiftstidende.

Men den forklaring købte regionsformand Gitte Nørgaard 
ikke. Borgerne og fysioterapeuterne vil komme til at mærke 
det. ”Man har skåret fedtet væk gennem de sidste mange år, så 
det er noget med at tilbyde borgerne mindre og gøre nogle ting 
hurtigere. Det risikerer særligt at ramme de svage borgere”, som 
hun sagde til avisen. 

2 Aalborg NORDJYSKE Stiftstidende Onsdag 27. januar 2016...

Aalborg
Telefon 99353535  Fax 99353375 E-mail aalborg@nordjyske.dk   
Adresse Lang ager vej 1, 9220 Aal borg Ø 

NØRRESUNDBY: Hvad er barnetro? Hvad er voksentro? 
Hvad er det for nogle gudsbilleder, vi slæber med os? 

Det sættes der fokus på i Nørre Uttrup Kirke, når sogne-
præst Anders Jensen fra Aalborg kommer på besøg i dag, 
onsdag, klokken 19.30. 

- De allerfleste voksne har en form for barnetro med i 
bagagen. Denne tro er ofte forankret i visse følelser, san-
ge og ritualer, som i barndommen blev forbundet med 
Gud, og dens værdi består i, at den giver tryghed midt i li-
vets kaos. Dens svaghed er, at den ikke lader sig bearbej-
de til en voksentro, men har en tendens til at kapsle sig 
ind og skubbes væk fra alle nye tanker og erfaringer, siger 
sognepræsten. 

Nørre Uttrup Kirke beskriver arrangementet som ” vel-
egnet for alle, som tør lade sig udfordre”.

Fra barnetro til voksentro

Murer Lindy og skraldemand Hammer fra DR’s serie ”Rigtige 
Mænd” fortæller om deres kamp med motion, vægt, kost og  
cigaretter - næsten uden at falde igennem.  PR-foto

AALBORG: Aalborg Bibliotekernes sætter nu skub i en engelsk bogklub.  
Ideen er at man vælger en bog og mødes om at læse højt for hinanden 
og tale om alle de tanker, litteraturen sætter i gang. Første møde er 
sat til onsdag 27. januar kl. 19 på Hovedbiblioteket i loungen.

Bogklub på engelsk

Af Jesper Schouenborg
jesper.schouenborg@nordjyske.dk

AALBORG: Ældre- og handi-
capudvalget har udmøntet 
en besparelse på tre mio. kr. 
på træningsområdet, der 
blev vedtaget i budget 2016. 

Det drejer sig bl.a. om gen-
optræning og vedligehol-
dende træning.

- Man gør helt konkret det, 
at man modtager færre pen-
ge på det enkelte pakkefor-
løb. Det er både vores egen 
træningsenhed og de priva-
te. De bliver simpelthen af-
regnet mindre for den sam-
me ydelse, siger ældre- og 
handicaprådmand Thomas 
Krarup (K).

Besparelsen betyder ifølge 
rådmanden ikke, at der bli-
ver mindre tid til den enkelte 
bruger. 

- Nej, det er simpelthen af-
regning pr. forløb pr. time.  

Med hensyn til, om det ik-
ke betyder, at de ansatte skal 
løbe stærkere, siger han.

- Det handler også om at 
tilrettelægge opgaverne på 
en måde. For eksempel det 
der med, at en medarbejder i 
stedet for at kunne behandle 
fem om dagen faktisk kan få 
tilrettelagt sin dag på en må-
de, så man kan træne seks 
personer. 

Det lyder som om, at det er 
det samme, som at de ansatte 
skal løbe stærkere, når man 
skal presse en kunde mere 
ind?

- Jo, det er jo rigtigt nok, 
der er der måske nogen, der 
vil sige, men hvis man nu 
ved, at arbejdstilrettelæg-
gelsen kan sørge for, at vi får 
mulighed for at lave service 
for det samme antal borge-
re, og det skal vi jo.

Han fortsætter:
- Vi ved, at vi sandsynligvis 

får flere, som vi skal lave for-
løb for, fordi vi får mange 
borgere fra sygehuset, som 
har genoptræningsplaner 
med. Dem skal vi selvfølge-
lig også varetage, men vi 
skal også varetage det på en 
så hensigtsmæssig måde 
som muligt. 

Du mener, man kan spare 
de her penge, uden at borger-
ne eller de ansatte kommer til 
at mærke det?

- Det her er en måde, hvor-
på vi siger, at der skal spares 
tre mio. kr. på området, og 
det er budget 2016 partier-
ne, der har besluttet det. Det 

skal vi så føre ud i livet, og 
det gør vi på den her måde 
ved at tage det på taksterne. 
Men man skal jo stadig udfø-
re den samme gode service, 
siger Thomas Krarup, der ik-
ke er med i budget 2016. 

Formanden for Danske Fy-
sioterapeuter Region Nord-
jylland, Gitte Nørgaard, har 
talt med tillidsrepræsentan-
terne i kommunen om be-
sparelserne, og hun oplever, 
at de ansatte er pressede.

Fedtet skåret væk
- Man har skåret fedtet væk 
gennem de sidste mange år, 

så det er noget med at tilby-
de mindre og gøre nogle ting 
hurtigere og kortere. Så må 
man bare satse på, at borger-
ne kan følge med, siger Gitte 
Nørgaard.  

Med hensyn til om man 
kan udføre ”den samme go-
de service” med en besparel-
se på tre mio. kr., siger for-
manden.

- Det tror jeg ikke på, at 
man kan. Jeg tror, at det er 
kortere tid, og de forskellige 
gør flere ting samtidig, og 
jeg tror på, at borgerne vil 
kunne mærke det. Har vi 
nogle lidt svagere borgere, 
der skal have tingene at vide 
to gange eller holdes mere i 
hånden, det er der ikke tid 
til. 

Hun oplever generelt, at 
kommunerne sparer på om-
rådet, så der er færre hæn-
der til tingene. 

Kvaliteten rammes
- Det kommer til at gå ud 
over kvaliteten og de svage 
borgere. Hvis jeg var fysiote-
rapeut og havde tiden til det, 
så ville jeg ringe til Thomas 
Hansen, når han ikke kom 
og sige, hvad sker der, du er 
nødt til at komme. Men det 
er der ikke tid til, der er ikke 
tid til at samle de svage bor-
gere op. 

Kommune skærer 
ned på træning
KONSEKVENS: Formand vurderer, at besparelsen på området  
kommer til at gå ud over kvaliteten og de svage borgere

Formanden for Danske Fysioterapeuter Region Nordjylland, Gitte 
Nørgaard, mener, at besparelsen på træningsområdet kommer til 
at gå ud over kvaliteten i træningen.  Arkivfoto: Thomas Vinther 

AALBORG: Hver tiende borger 
i Aalborg kommer fra et an-
det land end Danmark.

Det forhold sætter Aalborg 
Bibliotekerne nu fokus på 
under titlen ”Det multikul-

turelle Aalborg”. På hoved-
biblioteket er der opbygget 
udstillinger op omkring ud-
valgte borgeres hverdag, na-
tionalitet og kultur. 

Her kan man for eksempel 

møde grønlandske Terkild, 
der er tidligere alkoholiker 
og hjemløs, men som nu har 
bolig i Nibe og spiller teater 
på Borgerscenen. 

Eller Ilma fra Venezuela, 

som fortæller om den sociale 
suppe, Sancocho og hvor-
dan det har været at starte 
virksomheden La Casa Lati-
na i Aalborg.

Multikulturelle Aalborg

AALBORG: Der er mænd - og 
så er der rigtige mænd. I 
morgen, torsdag, kl. 19 
kan man på Trekanten mø-
de mureren Lindy og skral-
demanden Hammer fra tv-
serien ”Rigtige Mænd”. 

I programmet skulle en 
flok halvtykke håndværke-
re mande sig op og lægge 
livsstilen om. Nu fortæller 

Lindy og Hammer så om, 
hvordan deres liv var før og 
efter tv-serien rullede over 
skærmen. 

Der vil selvfølgelig også 
være mulighed for at stille 
spørgsmål til Lindy og 
Hammer. 

Foredraget er arrangeret 
i samarbejde med AOF.

Rigtige Mænd  
om dem selv

AALBORG: For tredje år i 
træk inviterer Aalborg Bib-
liotekerne til Danmarks 
Største Klassefest. 

Denne gang bliver det 
større end nogensinde før, 
idet biblioteket omdannes 
til den vildeste partyzone 
og har lavet et program 
spækket med aktiviteter. 

Der er alt fra DJ’s til ga-
ming, og man kan blive fo-
tograferet som en ægte ce-
leb og få billedet med hjem 
til sin egen wall of fame. 

Bibliotekets paparazzifoto-
graf står klar til at knipse 
løs, når klassefestdeltager-
ne indtager den røde løber 
i deres fedeste tøj. 

Og sidder håret ikke som 
det skal, så er der skøn-
hedssalon, hvor man kan 
få stylet sit hår og lavet sine 
negle.

Danmarks Største Klas-
sefest fyres af fredag 5. fe-
bruar kl. 17-21 og er for al-
le eleverne i 5.-9. klasse.

Fedeste klassefest 
på biblioteket

» Det er noget med 
at tilbyde mindre 

og gøre nogle ting  
hurtigere og kortere. 
Så må man bare satse 
på, at borgerne kan 
følge med.
GITTE NØRGAARD, formand, Danske 
Fysioterapeuter Region Nordjylland

PRESSET ARBEJDSMILJØ OG NY AFTALE FOR TR 
DER ER OGSÅ sket ændringer på SOSU 
Nord. Her fik lærerne i 2015 ny arbejdstid 
som følge af overenskomstkonflikten 
i 2013, samtidig med at reformen af 
erhvervsuddannelserne blev implemen-
teret. Der var endvidere store problemer 
med det psykiske arbejdsmiljø, og det fik 
de ansatte til at klage. Danske Fysiotera-
peuter og de øvrige faglige organisationer 
gik ind i sagen. Kort tid efter stoppede 
direktøren efter gensidig aftale.

Der var også problemer med arbejds-
miljøet for de terapeuter, der varetog 
hverdagsrehabiliteringen i Vesthimmer-
lands Kommune. Her var problemet i stort 
omfang, af terapeuterne var ansat decen-
tralt og tilknyttet fire forskellige plejele-
dere. Regionsformand Gitte Nørgaard og 
regionsformand i Ergoterapeutforenin-
gen, Lisbeth Krabbe Nielsen, informerede 
sammen med tillidsrepræsentanterne 
politikere i kommunen om forholdene. 

Det resulterede i, at der blev ændret på 
organiseringen af terapeuterne. Der har 
tidligere været samme type problemer i 
andre kommuner i regionen. 

Og så lykkedes det at få en god aftale 
om en ny struktur for tillidsrepræsentan-
terne på Regionshospital Nordjylland. Det 
betyder bl.a., at alle afdelinger/afsnit får 
en tillidsrepræsentant på matriklen, og at 
der vælges tillidsrepræsentantsupplean-
ter alle steder. 
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PRESSET ARBEJDSMILJØ OG NY AFTALE FOR TR 

FYSIOTERAPEUTER  
I LÆGEPRAKSIS
DER MANGLER LÆGER i Nordjylland. I juni 2015 satte P4 Nord-
jylland fokus på lægemanglen i regionen. Her fik regionsformand 
Gitte Nørgaard mulighed for at fortælle, hvordan fysioterapeuter 
ansat i lægepraksis kan aflast lægerne ved at undersøge og 
diagnosticere patienter med muskel- og led-problemer.

Det kunne praktiserende læge Thomas Kirk Kjærsgaard, Tårs, 
der har ansat fysioterapeuter i sin praksis, bekræfte: ”Fysiotera-
peuter kan noget, som sygeplejersker ikke kan. De kan under-
søge patienter med skader eller sygdomme i bevægeapparatet, 
som fylder rigtigt meget i almen praksis”, som han sagde til P4.

Socialdemokratiets sundhedsordfører, Flemming Møller 
Mortensen, bakkede op om ideen: ”Her har vi en løsning, der hur-
tigt kan sættes i gang, og som derfor også hurtigt kan komme 
patienterne til gavn”.

Medlemmerne af regionsbestyrelsen har de seneste to år 
afholdt mange møder for at promovere ideen, blandt andet 
over for regionsrådsformand i Nordjylland, Ulla Astmann, PLO, 
Falck Healtcare, og adskillige borgmestre, udvalgsformænd og 

politikere fra en række nordjyske kommuner. Regionsformand 
Gitte Nørgaard holdt i efteråret 2016 oplæg på inspirations- og 
dilalogmøde om lægedækning for at fortælle, hvordan fysiotera-
peuter kan være en del af løsningen. 

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

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

POLITISK INTERESSEVARETAGELSE 

Ole Jespersgaard, der er formand for Social- og 
sundhedsudvalget i Brønderslev Kommune, var 
inviteret til møde hos Danske Fysioterapeuter. 
 Emnet var fysioterapeuter i lægepraksis, og for-
mand Gitte Nørgaard og praksiskonsulent Marianne  
Kongsgaard forsynede ham med massevis af tal, 
data og materiale, han kunne tage med sig fra mødet.

I Tårs har den praktiserende læge Thomas Kirk Kjærsgaard ansat en fysioterapeut Birte Christensen, 
som tager sig af mange af de patienter, som har problemer med ryg, nakke og skulder. Og på  
lægeklinikken i Hals har der siden efteråret 2016 været tilknyttet en fysioterapeut en dag om ugen.
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EN VIGTIG  
POLITISK ROLLE 
DANSKE FYSIOTERAPEUTERS 
fem regioner spiller en vigtig 
rolle, når foreningens politik 
skal ud over rampen. Det er 
regionsformændene og regions-
bestyrelserne, der har kontak-
ten til borgmestre og kom-
munale udvalgsmedlemmer, 
blander sig i den lokale debat i 
aviser og medier og sørger for, 
at fysioterapeuters politiske in-
teresser bliver varetaget lokalt. 

Eksempelvis når kommu-
nalpolitikere ønsker at spare 
på den vederlagsfri fysioterapi 
uden at tage højde for, at der er 
tale om lægehenvist behand-
ling efter sundhedsloven. Eller 
når kommuner og regioner har 
planer om at skære på sund-
hedsbudgettet, for de kommen-
de år. Og op til folketingsvalget i 
2015 deltog bestyrelserne aktivt 
på valgmøder flere steder for at 
sikre, at emner af relevans for 
fysioterapeuter blev en del af 
valgkampen. 

1200 NORDJYSKE SKOLEBØRN har dårlig motorik. Det var budskabet fra regionsfor-
mand Gitte Nørgaard i et indlæg i Nordjyske Stiftstidende ved skolestart i efteråret 
2015. Motorikken er blevet ekstra vigtig med skolereformen, hvor der skal indgå 45 
minutters fysisk aktivitet i en skoledag. Mange skolebørn har svært ved at ramme en 
fodbold eller komme op i klatrestativet, så mere fysisk aktivitet er ikke nødvendigvis 
noget, man glæder sig til. 

Gitte Nørgaard kunne fortælle, at Danske Fysioterapeuter har kontaktet alle 
kommuner i Region Nordjylland med forslag til, hvad de kan gøre. ”Jeg håber, at 
politikerne, når de i disse dage diskuterer budget, vil huske på de motorisk udsatte 
børn”, sagde hun til avisen. 

Gitte Nørgaard og de øvrige regionsbestyrelsesmedlemmerne har efterfølgen-
de holdt møder med skolerådmanden i Aalborg Kommune og udvalgsformand i 
Vesthimmerlands kommune. De øvrige kommuner har som udgangspunkt været 
positive overfor forslagene, men har i første omgang valgt at diskutere muligheden 
for at tilknytte fysioterapeuter til folkeskolerne på udvalgsmøderne. Der har som 
sagt været stor interesse for forslagene, men udfordringerne i mange kommuner har 
været at finde pengene. Derfor er er det glædeligt, at Vesthimmerlands Kommune 
har bevilget 130.000 kroner til projektet fysioterapeuter i folkeskolen, og at regions-
formand Gitte Nørgaard sidder med i styregruppen. 

På flere og flere skoler over hele landet er der kommet mere fokus på, hvordan 
man integrerer fysisk aktivitet i skoledagen. For hvis et barn ikke kan gribe en bold, 
hoppe på ét ben eller holde rigtigt på en blyant, kan det hverken følge med i sko-
legården eller i undervisningen. To ud af tre børn har motoriske problemer, når de 
starter i skolen. Og det er drengene, der har det sværest. Erfaringerne fra den sven-
ske bydel Bunkeflo viser, at fysioterapeuter kan hjælpe lærere og pædagoger med at 
sammensætte de rigtige programmer til de motorisk svage børn, og at en målrettet 
indsat kan give klogere, sundere og gladere børn. 

Det budskab har Danske Fysioterapeuter bredt ud til politikere, lærere, skolelede-
re og forældreorganisationer. Blandt andet på Folkemødet i 2016. 

FYSIOTERAPEUTER I FOLKESKOLEN

Medlem af regions- 
bestyrelsen Preben Weller 
og regionsformand 
Gitte Nørgaard var til 
møde med Tina French 
Nielsen, skolerådmand i 
Aalborg Kommune for at 
tale om fysioterapeuter i 
folkeskolen, og hvordan 
man kan bruge de 45 
minutters fysisk aktivitet 
mest effektivt.
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FYSIOTERAPEUTER I FOLKESKOLEN

FYSIOTERAPEUTER I  
BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI

SYGDOMME OG SMERTER i muskler og 
led er årsag til, at alt for mange danskere 
står udenfor arbejdsmarkedet i kortere 
eller længere tid. I mange kommuner 
indgår fysioterapeuter i de tværfaglige 
rehabiliteringsteams, hvor der tages 
stilling til, hvilke indsatser, der evt. skal 
til for at bringe borgere enten helt tilbage 
til eller tættere på arbejdsmarkedet igen. 
Der kan også tages stilling til, hvorvidt 
der er behov for flex-job eller førtidspen-
sion i den konkrete sag, eller der evt. med 
en tværfaglig indsats i et ressourceforløb 
kan udvikles på borgerens arbejdsevne.

Ud over deltagelse i de lovpligtige 
rehabiliteringsmøder, er der også mange 
fysioterapeuter beskæftiget i udførslen 
af de indsatser, som skal være med til at 
bringe borgeren tættere på arbejdsmarke-
det. Dette drejer sig også om de borgere, 
som har udfordringer på det psykiske- og/
eller sociale område, hvor bl.a. træning 
kan indgå som en relevant indsats. 

Det er tilknyttet fysioterapeuter i be-
skæftigelsesindsatsen i mange nordjyske 
kommuner, bl.a. i Aalborg, Hjørring samt i 
Vesthimmerland. 

9 ud af 10 kommuner vurderer, at fysi-

oterapeuter har en gavnlig effekt på bor-
gernes mulighed for at komme i arbejde. 
Og knap hver fjerde kommune mener, at 
fysioterapi bør inddrages i større omfang, 
viser en undersøgelse, som Danske Fysio-
terapeuter har foretaget. Det er baggrun-
den for, at regionsbestyrelsen har taget 
kontakt til de kommunale beskæftigelses-
udvalg for gøre opmærksom på fysiotera-
peuters kompetencer og værdien i en tidlig 
indsats overfor udsatte borgere. Derudover 
har der været afholdt netværksmøder for 
de nordjyske fysioterapeuter, der arbejder i 
beskæftigelsesindsatsen. 

DER BLIVER HOLDT skarpt øje med den vederlagsfri fysioterapi 
i landets kommuner. De senere år er der kommet flere patienter 
i den vederlagsfri ordning, bl.a. fordi politikerne på Christians-
borg har besluttet at lade ordningen omfatte flere grupper af 
mennesker med handicap og fremskredne sygdomme. Derfor 
er udgifterne steget. Det er lægerne, der henviser, og patienter-
ne selv, der vælger, hvor de vil behandles, mens kommunerne 
afholder udgifterne. Flere kommuner har desværre valgt at 
underbudgettere udgifterne til ordningen. Skønnet fra Danske 
Fysioterapeuter på baggrund af tal fra Danmarks Statistik er, at 
der i 2016 i Nordjylland alt i alt manglede 8 millioner kroner på de 
kommunale budgettet.

En af kommunerne var Brønderslev Kommune, som i 2016 
afsatte færre penge til vederlagsfri fysioterapi end i 2015 og 
efterfølgende i en række medier valgte at skælde ud på ordningen. 
Det fik Danske Fysioterapeuters regionsformand Gitte Nørgaard til 
tasterne og i Nordjyske Stiftstidende forklare, at vederlagsfri fysi-
oterapi er en sundhedsydelse, der gives til borgere med diagnoser 
som sclerose, cystisk fibrose og muskelsvind. De har ikke har noget 
ønske om at belaste kommunens økonomi, men ønsker blot at be-
vare deres funktion og førlighed. Der var samtidig ros til kommunen 
for selv at have oprettet tilbud til borgerne. 

Det er vigtigt, at politikerne har kendskab til vederlagsfri 
fysioterapi. Det var bl.a. baggrunden for, at Danske Fysiotera-
peuters regionsformand Gitte Nørgaard sammen med Mia Toft 
og Tina Rank Franzen fra Arden Fysioterapi i juni 2016 inviterede 
politikerne fra sundheds- og omsorgsudvalget i Mariagerfjord 
Kommune til at møde to patienter, der kunne fortælle, hvad 
de får ud af behandlingen. Og politikerne var meget lydhøre og 
interesserede. 
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FØLG DANSKE FYSIOTERAPEUTER  
REGION NORDJYLLAND PÅ FACEBOOK 
VIL DU HOLDE dig opdateret om, hvad der foregår at fysioterapifaglige arrangementer og fyraftens-
møder for fysioterapeuter i Nordjylland, bør du følge facebooksiden for Danske Fysioterapeuter Region 
Nordjylland. Giv os et like. www.facebook.com/FysioterapeuterNordjylland/

4000 FRISBEE’ER blev der delt ud til deltagerne på 
Folkemødet 2016, da Danske Fysioterapeuter satte 
fokus på behovet for fysisk aktivitet og fysioterapi 
til motorisk svage skolebørn. De 8 bestyrelsesmed-
lemmer fra Region Nordjylland, iklædt blå jakker 
og tasker med foreningens logo, delte frisbee’er 
og foldere med foreningens budskaber ud og 
deltog i en række politiske debatter. Folkemødet 
giver gode muligheder for at møde borgmestre, 
udvalgsformænd og politikere fra Nordjylland. Og 
det benyttede bestyrelsen sig selvfølgelig af. Både 
i 2015 og 2016. 

FOLKEMØDET

På Folkemødet 2015 
får Hjerneforsker  
Anders Lund Madsen 
og fysiker Holger Bech 
Nielsen forklaret,  
hvorfor LEON, 
princippet om at de 
bedste og billigste 
løsninger bør vælges, 
bl.a. når opgaverne 
i sundhedsvæsenet 
skal fordeles  
mellem læger og 
fysioterapeuter.



 UDDANNELSE 11

NYE STUDERENDE 

UDDANNELSE 

SIDEN 2013 HAR optaget af fysioterapeutstuderende på Professionshøjskolen 
University College Nordjylland (UCN) ligget fast på 150. 

Stine Lund Bjerringgaard er 
formand for Fysioterapeut- 
studerendes Landsråd og  
observatør i hovedbestyrelsen 
og studerer på UCN.

De studerende skal lære Danske Fysioterapeuter at kende. Derfor var regionsformand Gitte 
Nørgaard og en konsulent fra Danske Fysioterapeuters sekretariat i marts 2016 på besøg på 
UCN for at fortælle, hvorfor det er vigtigt at være medlem af foreningen. Det er fast praksis, 
at de studerende flere gange i løbet af deres studie stifter bekendtskab med foreningen, bl.a. 
for at blive introduceret til mulighederne på arbejdsmarkedet.

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

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet
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NYSKABENDE STILLING VINDER PRIS
DEN NYESTE VIDEN skal ud til borgerne. Og erfaringerne fra behandlingen skal komme de 
studerende til gavn. Det er tanken bag en fælles stilling, som Træningsenheden i Aalborg 
Kommune og Fysioterapeutuddannelsen University College Nordjylland (UCN) er gået 
sammen om at oprette. 

Det betyder, at en ph.d.-uddannet fysioterapeut bruger halvdelen af sin arbejdsdag 
på at få den nyeste viden i spil i behandlingen af borgerne og halvdelen på at forske 

og undervise. Ideen blev belønnet med Danske Fysioterapeuters Innovations- og 
Iværksætterpris 2016. 

”Det er den første stilling af sin slags i Danmark. Det er virkelig godt 
tænkt. Fysioterapeuter går meget op i at lære og udvikle sig, men hvis vi 
skal have den nyeste viden i spil, så kræver det god kobling mellem dem, 
der forsker, og dem, der møder patienterne til dagligt. Denne stilling er et 
godt bud på, hvordan man gør det”, sagde regionsformand Gitte Nørgaard i 
forbindelse med overrækkelsen. 

Trænings- og aktivitetschef Hanne 
Brusgaard Petersen, Træningsenheden i 
Aalborg Kommune, og studieleder  
Dorte Drachmann, Fysioterapeut- 
uddannelsen UCN, modtog prisen, der 
udover æren er på 30.000 kroner.

FLERE MEDLEMMER
DER ER KOMMET flere medlemmer af Danske Fysioterapeuter i 2016, præcis 461. Nogle er nordjyder. Hvor mange, der er tale om, 
kan vi desværre ikke sige, fordi data tidligere har været utilstrækkelige. Sikkert er det dog, at det samlede medlemstal for Danske 
Fysioterapeuter 1. januar 2017 var 14.675, og at 1.480 af dem bor i Nordjylland. 

FAGLIG UDVIKLING 

REGIONALFORDELING AF MEDLEMMER 

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

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

Medlemmer i alt 14.214 14.649 14.675 100% 

Antal  
medlemmer

Alle  
medlemmer

Andel
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MEDLEMSAKTIVITETER 

Alle stole var besat, da forsker og fysioterapeut 
Hanne Albert i september 2016 gæstede Danske 
Fysioterapeuters Region Nordjylland og fortalte 
om modic-forandringer, og hvilken behandling der 
tilbydes på Modicklinikken i Odense.

MEDLEMSMØDER 2015 – 2016 

HER FØLGER OPGØRELSE over arrangementer, som enten er 
planlagt og arrangeret af Danske Fysioterapeuter, af medlemmer 
fra Region Nordjylland, som har fået tilskud fra Danske Fysiote-
rapeuters arrangementspulje, eller arrangementer, som Danske 
Fysioterapeuter har sponsoreret eller givet økonomiske tilskud til.

2015
Sundhedsforsikringer, 15. januar
Oplægsholdere: Esben Riis, Anne Bisgaard og Claus Pedersen
15 deltagere
Cervikal diskusprolaps, 21. januar
Oplægsholder: Martin Melbye
20 deltagere
Patellofemorale smerter, 27. jan
Oplægsholdere: Michael Skovdahl Rathleff og Jane Andreasen
120 deltagere 
Fysioterapeut ansat i lægepraksis, 26. marts
Oplægsholdere: Thomas Bjørnshave og Birte Christensen,  
Marianne Kongsgaard, Gurli Petersen og Claus Pedersen
33 deltagere 
Fysisk aktivitet til mennesker med psykiske sygdomme, 16. april
Oplægsholder: Søren Drivsholm 
22 deltagere 
Generalforsamling i Danske Fysioterapeuter  
Region Nordjylland, 29. april.
44 deltagere 
Børneterapeutmøde for fysioterapeuter og ergoterapeuter, 
4. maj.
Oplægsholder: Dorte Buus Pedersen 
70 deltagere 

Valgmøde, Folketingsvalg, sammen med Sundhedskartellet, 
18. maj
Der deltog 4 fysioterapeuter 
Seniormøde, 2. juni
Oplægsholder: Lisbeth Hede 
15 deltagere 
Journalføringspligt for praktiserende fysioterapeuter, 10. juni
Oplægsholder: Gurli Petersen
21 deltagere 
Funktionelle lidelser, 8. september
Oplægsholder: Anne-Dorte Lange og Maria Galve. 
82 deltagere 
Diskusprolaps i nakke, 6. oktober
Oplægsholder: Morten Zebitz Steiness og Martin Melbye
94 deltagere
Respirationsmuskeltræning, 7. oktober
Oplægsholder: Barbara Brocki
23 deltagere 
Fysisk aktivitet til børn, 27. oktober
Oplægsholder: Helle Fuglsang
28 deltagere 
UCN Forsknings og Udviklingssymposium, 19. november
Sponsorat 10.000 kroner 
Årsmøde for praktiserende fysioterapeuter, 23. november
41 deltagere 
Møde for praktiserende om modernisering af overenskomst 
med sygesikringen, 8. december 
Oplægsholder: Mads Lythje
23 deltagere 
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2016 

Hverdagsrehabiliteringsnetværk, 20. januar
Oplægsholder: Sille Frydendal
12 deltagere  
Diskusprolaps i nakke, 26. januar
Oplægsholdere: Martin Melbye og Morten Zebitz Steiness 
39 deltagere 
Stress, 27. januar
Oplægsholder: Winnie Rasmussen 
30 deltagere 
Den skrøbelige ældre medicinske patient, 12. april
Oplægsholder: Jane Andreasen  
42 deltagere 
Sundhedskartelmøde om psykologisk rehabilitering, 25. april
Oplægsholder: Charlotte Glintborg 
40 deltagere 
Klinisk retningslinje, vederlagsfri fysioterapi, 18. maj
Oplægsholder: Mick Bundgaard Dige og 
Emile Wøjdemann Thomsen 
75 deltagere 
Klinisk retningslinje om nerverodspåvirkning af lænderyg, 
30. og 31. maj 
Oplægsholdere: Martin Melbye, Thorvaldur Pallsson 
og Marianne Kongsgaard 
24 og 26 deltager 
Modic-forandringer, 19. september
Oplægsholder: Hanne Albert 
100 deltagere 

Børneterapeutmøde, 11. oktober  
Oplægsholder: Tove Lund Thomasen
62 deltagere 
Medlemsmøde forud for repræsentantskabsmøde, 24. oktober
Regionsbestyrelsen deltog, ingen medlemmer havde tilmeldt sig 
Journalisering, 26. oktober
Oplægsholder: Gurli Petersen 
25 deltagere 
Træning i naturen, 31.oktober
Oplægsholdere: Torunn Rørvik, Anne Mortensen 
og Signe Christensen 
33 deltagere 
Sundhedskartelmøde om diagnosekultur, 7. november 
Oplægsholder: Anders Petersen
13 deltagere 
Forsknings- og udviklingssymposium, 8. november
Sponsorat 10.000 kroner 
Beskæftigelsesindsatsen, 14. november
Oplægsholder: René Andreasen
12 deltagere 
PKA møder om forsikrings- og pensionsordning  
for fysioterapeuter 
Aalborg d. 22. november 41 deltagere 
Thisted d. 24. november 38 deltagere 
Hjørring d. 30. november 33 deltagere 
Seniormøde 12. december 12 deltagere 

27 tillidsrepræsentanter deltog i august 2016 i 
netværksmøde. Det er vist ny rekord, som det blev 
konstateret på opslaget på facebook.

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

SØG STØTTE TIL  
DIT ARRANGEMENT
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REGIONSBESTYRELSEN 
Gitte Nørgaard, formand 

Birthe Schelde Nielsen

Lene Duus

Ina Lesager

Lone Guldbæk

Preben Weller

Christina Agerbæk Derosche

Ulla Poulsen

Anne Kirstine Jensen

REGION NORDJYLLAND REGNSKAB

REGNSKAB 2015 OG 2016

UDGIFTER
  2015 2016
n   Administration 81.483 55471
n   Web 22.840 1.220
n   FOrmand 26.576 20.948
n   Bestyrelse 110.271 105.108
n   Folkemøde  27.529
n   Generalforsamling 25.642
n   Medlemsaktiviteter 82.577 80.280
n   Arbejdsgrupper 14
n   Diverse -286 183

I alt 349.117 290.738

INDTÆGTER
  2015 2016
Regionstilskud 319.345 327.115
Overført fra foregående år 84.271 54.500

I alt 403.617 381.615
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8%

32%

7%

24%
2015
Udgifteri alt:  
349.117 kr.

19%

7%

36%

10%

28%
2016
Udgifteri alt:  
290.738 kr.



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

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

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

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

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

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

Vi holder mennesker i bevægelse

Vi holder  
mennesker 
i bevægelse

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

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

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

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

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

Nu gælder det om at få brugt grundfortælling 
og slogan.

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

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

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

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

holder mennesker i bevægelse.
Det kan vi sammen sikre. 

 
Formand Gitte Nørgaard, Danske Fysioterapeuter 
Region Nordjylland

Fysioterapiens kerne


