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DENNE BERETNING viser, hvad vi i regionsbestyrelsen 
har arbejdet med siden sidste generalforsamling for to år 
siden, og hvordan det står til for fysioterapeuter i vores 
region.

Det sidste år har corona selvfølgelig fyldt meget i vores 
arbejde. Faktisk føles det som om, at hele 2020 gik med 
at slukke ildebrande. Der har været en grundlæggende 
usikkerhed, som især praksissektoren har oplevet med 
både perioder med decideret nedlukning og faldende pa-
tienttal. Samtidig har det for de offentligt ansatte været 
en tid med masser af nye opgaver og et presset arbejdsliv.

Vi har fra regionsbestyrelsen gjort vores bedste for at 
understøtte jer. Men jeg ved, at det har været frustreren-
de for mange af jer, og jeg håber aldrig, at vi ender i en 
lignende situation igen. 

Samtidig vil vi også gerne rose jer alle sammen for den 
omstillingsparathed, I har udvist. Vi har vist, at man kan 
regne med os som faggruppe – også når det bliver svært. 
Vi har vist vores værd som profession i alle sektorer. Det 
håber vi også vil udmønte sig i fremtiden i form af an-
erkendelse, anseelse og ressourcer. Selvom det kan være 
svært at huske nu, så var der en tid før corona.

I 2019 fyldte vores overgang fra Fagbevægelsens  
Hovedorganisation (FH) til Akademikerne (AC) meget i 
arbejdet. I foråret brugte vi kræfter på at holde relationer 
ved lige, opbygge nye og få en grundig dialog med de til-
lidsvalgte om, hvordan vi nu skulle gribe opgaven an.

Den store opgave kom i efteråret, hvor indflydelsen i 
MED-systemet skulle forsøges bevaret – både de steder, 
hvor der skulle udpeges nye repræsentanter, og de steder 

der ikke skulle. Det var et stort arbejde, men gevinsten var 
tilsvarende stor. Vi har fortsat en række pladser i MED- 
systemet, som sikrer at vores tillidsrepræsentanter har 
indflydelse på de offentlige arbejdspladser. Vi vil gerne 
takke alle jer, der har hjulpet undervejs.

Det, vi savner allermest, er at møde jer til de mange 
arrangementer, vi plejede at have. I oktober 2019 var over 
150 af jer med til et arrangement. Det føles som meget 
længe siden.

Men selvom vi ikke kan mødes fysisk, så kan vi hel-
digvis stadig ses. Derfor vil jeg også gerne benytte lejlig-
heden til at gøre lidt reklame for alle de medlemsarran-
gementer, som vi afholder for medlemmer i regionen. Vi 
fortsætter med at arrangere virtuelle medlemsmøder, så 
husk at holde dig orienteret for eksempel via hjemme- 
siden.

Vi håber, at mange er jer vil være med. I regionsbesty-
relsen glæder vi os meget til at mødes med jer. Husk også, 
at vi kan hjælpe dig med penge og det praktiske, hvis du 
har en god ide til et arrangement. Vi får løbende henven-
delser fra medlemmer, og det er vi rigtig glade for. Så tøv 
ikke og tag endelig kontakt.

Til sidst vil jeg opfordre dig til at deltage på vores vir-
tuelle generalforsamling den 13. april 2021. Ud over sel-
ve mødet kommer Dennis Nørmark med et oplæg med 
titlen “Pseudoarbejde – hvordan vi fik travlt med at lave  
ingenting.”

Jeg håber, vi ses.

KÆRE MEDLEM

Af Gitte Nørgaard, regionsformand
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DER ER UDFORDRINGER med at finde arbejde som fysioterapeut 
i Nordjylland, som er den region med næsthøjest ledighed. Det er 
særligt de nyuddannede fysioterapeuter, som har problemer med 
at finde arbejde. Danske Fysioterapeuters dimittendundersøgel-
se viser, at 13 procent af dem, som blev færdiguddannede i 2019 i 
Nordjylland, var uden job i juni 2020.

Regionsbestyrelsen kontakter altid de nyuddannede fysiotera- 
peuter et par måneder efter, at de er blevet færdige med deres ud- 
dannelse. Vi ringer for at ønske tillykke med uddannelsen og infor-
mere om, hvad fysioterapeuterne kan bruge Danske Fysioterapeu-
ter til, nu hvor de er færdiguddannede. Regionsbestyrelsen er også 
interesserede i at høre, hvordan de nyuddannedes jobsituation er. 

Tilbagemeldingerne er desværre, at færre og færre er i job, når 
bestyrelsen taler med dem. Og de der er kommet i job, kan for- 
tælle, at der ofte er en form for opgaveglidning i stillingen. De ny- 
uddannede melder tilbage, at de synes, at der bliver uddannet for 
mange fysioterapeuter, og at de står med en meget stor udfordring  
i forhold til at finde et fysioterapeutisk arbejde og sikre deres fremtid.

“Det er rigtig svært for de nyuddannede at komme ind på ar-
bejdsmarkedet. Vi prøver at hjælpe dem på vej så godt som muligt 
og fortæller, hvordan de kan bruge foreningen, og at de skal huske 
at bruge a-kassen. Derudover kan det være, at de skal overveje at 
kigge mod Sjælland og hovedstaden eller måske Sverige,” siger re-
gionsformand Gitte Nørgaard.

Professionshøjskolen UCN i Aalborg uddanner 13 procent af alle 
fysioterapeuter, der bliver uddannet på landsplan. Til gengæld er 
det kun 10 procent af alle fysioterapeuter i landet, som arbejder 
i Nordjylland. Det er ikke kun i Nordjylland, at de nyuddannede  

fysioterapeuter har problemer med at finde job. Særligt udfordren-
de er det i Syddanmark, hvor 32 procent af dimittenderne fra 2019 
stod uden arbejde i juni 2020.

De seneste 5 år har ledigheden blandt fysioterapeuter været sti-
gende i Nordjylland. Den toppede i 2019 med 5,8 procent, og sidste 
år lå ledighedsprocenten på 4,5 procent. Det er på tværs af alle fem 
regioner, at ledigheden er steget siden 2016. Den gennemsnitlige le-
dighedsprocent for hele Danmark lå sidste år på 4 procent. Region 
Syddanmark har flest ledige med en ledighedsprocent på 5,5 sidste 
år, mens Region Sjælland har færrest med 2 procent ledige.

Kigger man nærmere på sidste år, hvor coronavirus ramte Dan-
mark, svingede ledigheden dog en del i løbet af året. I starten af 
året lå ledigheden på 5,2 procent og steg løbende hen over foråret. 
Den toppede i juli, hvor 10,5 procent af fysioterapeuterne i Nordjyl-
land var uden job. Resten af året kom flere og flere dog i arbejde 
igen, og ved slutningen af 2020 var ledighedsprocenten lavere end 
i 2019 med 4,9 procent ledige.

Samtidig med, at ledigheden har været stigende, er der kom-
met flere offentligt ansatte. De seneste 3 år er der ansat flere  
fysioterapeuter i de nordjyske kommuner. Siden 2018 er der ansat 
22 fysioterapeuter mere i kommunerne, så der i 2020 var ansat 
463. Det samme gør sig gældende for de regionalt ansatte. Her er
der tilvækst af 5 medarbejdere til de seneste 3 år, så der nu er 218
regionalt ansatte fysioterapeuter i Nordjylland.

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

NYUDDANNEDE KÆMPER MED AT FÅ JOB I NORDJYLLAND

LEDIGHED BLANDT FYSIOTERAPEUTERNE I REGIONERNE

Region 2016 2017 2018 2019 2020

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

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

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

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

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

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

Region 2018 2019 2020 Ændring 

Hovedstaden 1.490  1.495   1.460  -30,0 

Sjælland 637  655   645   8,0 

Syddanmark 1.150  1.090   1.096  -54,0 

Nordjylland 441  448   463   22,0 

Midtjylland 1.086  1.096   1.127   41,0 

Sum 4.804 4.784 4.791 -13

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

Region 2018 2019 2020 Ændring 

Hovedstaden 684 625 631 -53 

Sjælland 231 232 246  15 

Syddanmark 396 382 401  5 

Nordjylland 213 213 218  5 

Midtjylland 535 523 543  8 

Sum 2.059 1.975 2.039 -20

Ansatte i regioner i alt * 2.065  1.975   2.039  -26 

FYSIOTERAPEUTER ANSAT I KOMMUNER

FYSIOTERAPEUTER ANSAT I REGIONER

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

personer. Alle fysioterapeuter, ledende og ikke-ledende  

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

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

I foråret sidste år manglede der klare og 
rettidige udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen,  
som Danske Fysioterapeuter kunne formidle 
videre til medlemmer og arbejdspladser. Og i 
efteråret ramte anden bølge af corona, hvor 
syv nordjyske kommuner i en periode blev 
lukket separat ned. Fysioterapeuter og pa-
tienter måtte dog stadig gerne passere kom-
munegrænserne.

Corona har kunnet mærkes i alle sektorer-
ne af fysioterapien, hvor flere fysioterapeu-
ter også har været flyttet til andre arbejdsop-
gaver og har måttet udvise stor fleksibilitet. 
Fysioterapeuter på hospitalerne har arbejdet 
som frontpersonale med patienter smittet 
med corona på covid-afdelinger og oplevet et 
presset hospitalsvæsen. Der har været fysio- 
terapeuter, som er blevet omskolet til at 
hjælpe til på intensivafdelingerne og oplært 
i, hvordan man bruger respiratorer.

I kommunerne er der fysioterapeuter, som 
er blevet oplært i plejen. På den måde kunne 
de træde til og hjælpe, hvis plejesystemet blev 
for presset på grund af den nye virus. De prak-
tiserende fysioterapeuter har haft svære be-
tingelser blandt andet i foråret, hvor det skulle 
vurderes om patienterne skulle have kritisk/
ikke kritisk behandling. Hos de praktiserende 
fysioterapeuter har oplevelsen desuden væ-
ret, at patienter ikke turde møde op i praksis-
sen, fordi de var sårbare og afholdt sig fra at 
gå ud. Det har derfor været svært at få forret-
ningen til at løbe rundt.

“Vi har som fysioterapeuter virkelig vist, at 
vi er en del af sundhedsvæsnet. Der har været 
hele paletten af udfordringer, som har udfor-
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DANSKE FYSIOTERAPEUTER ER SKIFTET OVER TIL AKADEMIKERNE
DEN 1. JANUAR 2020 blev Danske Fysioterapeuter en del af hoved- 
organisationen Akademikerne (AC). Det har været en stor opgave 
at forberede og sikre overgangen fra Fagbevægelsens Hovedorga-
nisation (FH) til AC.

Regionsbestyrelsen har, i 2019, brugt meget tid på overgangen. 
Det har været en særlig høj prioritet for regionsbestyrelsen at for-
søge at sikre tillidsrepræsentanternes indflydelse og pladser i for-
skellige udvalg efter skiftet til AC.

Ud over at oparbejde et samarbejde med AC tillidsrepræsen-
tanter, har det været en tidskrævende udfordring at sikre, at til-
lidsrepræsentanter fik plads i MED-udvalgene, ved opstart af nye 
udvalgsperioder, i kommuner og region. Det store arbejde, der er 
blevet lagt, har haft den effekt, at tillidsrepræsentanter stadigvæk 
har pladser i vigtige MED-udvalg, så fysioterapeuterne er sikre på 
at have indflydelse på de beslutninger, som påvirker deres opgaver 
og arbejdsmiljø.

“Det har været et rigtig stort arbejde. Vi har brugt meget tid, 
sammen med de tillidsvalgte, på at få skabt kontakter og nye 
samarbejder i Akademikerne. Samtidig forsøger vi også at bevare 
relationerne med Fagbevægelsens Hovedorganisation og forsøge 
at vise den værdi, der er i at få AC med i det lokale samarbejde,” 

fortæller regionsformand Gitte Nørgaard og tilføjer yderligere, at 
hun og regionsbestyrelsen gerne vil takke tillidsrepræsentanterne 
for deres store indsats.

Regionsformand Gitte Nørgaard sad tidligere i Region Nordjyl-
lands Forhandlingsudvalg på en plads gennem Funktionærernes 
og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF). I 2020 mistede regions-
formanden dog sin plads ved skiftet til AC. Men her i 2021 er Gitte 
Nørgaard trådt ind i udvalget igen på en AC-plads. I Forhandlings-
udvalget arbejdes der blandt andet med at sikre de regionalt an-
sattes vilkår, genforhandling af MED-aftale, procedureaftale for 
lokalløn og andre strategiske indsatser. 

Beslutningen om at skifte til AC blev taget på repræsentant-
skabsmødet i efteråret 2018. Det skete efter, at FTF og Landsorga-
nisationen i Danmark (LO) cirka et halvt år inden besluttede at lade 
de to organisationer fusionere 1. januar 2019 til Fagbevægelsens 
Hovedorganisation.

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

dret alle vores sektorer. Men det har også vist vores værdi, fordi vi er blevet brugt. Vores med-
lemmer har vist, at de er omstillingsparate, klør på og ser løsninger i stedet for problemer,” 
fortæller regionsformand Gitte Nørgaard.

Arrangementer er blevet aflyst på stribe, og der har været holdt adskillige møder om 
den smitsomme virus. Regionsformanden har også deltaget i flere informationsmøder 
om corona blandt andet med regionsdirektør Christian Boel og formand for regionsrådet, 
Ulla Astman. På de praktiserendes Samarbejdsudvalgsmøder (SU), som er et regionalt 
samarbejdsudvalg, der blandt andet træffer beslutning om lokale aftaler m.v., har corona 
eksempelvis været et fast punkt på dagsordenen, og der er blevet udvekslet erfaringer og 
problematikker.

Der har i Danske Fysioterapeuter været arbejdet på at sikre ordentlige forhold for fysio- 
terapeuterne i den her usædvanlige tid. Der har blandt andet været arbejdet på, at sikre 
lønkompensation til de praktiserende, lokale aftaler og på at sikre, at fysioterapeuter fra 
alle sektorer kunne blive testet hurtigt i “fast track”.
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STORE NEDSKÆRINGER I AALBORG
I 2019 LAGDE AALBORG KOMMUNE op til at spare 17 procent på 
taksten på den basale genoptræning i budgettet for 2020. Det 
svarede til en årlig besparelse på 4,8 millioner kroner. I forvejen 
budgetterer Aalborg Kommune 20 procent lavere pr. borger end 
gennemsnittet i de danske kommuner. Udsigten til en besparelse i 
den størrelsesorden fik straks Danske Fysioterapeuter til at reage-
re, og regionsbestyrelsen fik travlt med at aktivere medlemmer og 
forsøge at råbe politikerne op.

Regionsformand Gitte Nørgaard kontaktede blandt andet med-
lemmer af kommunens Ældre- og Handikapudvalg, rådmand Jør-
gen Hein og borgmester Thomas Kastrup-Larsen for at tale fysio-
terapeuternes sag.

Der blev arrangeret flere medlemsmøder, og det lykkedes også 
regionsbestyrelsen at skabe opmærksomhed i pressen om emnet. 
Nordjyske Stiftstidende bragte eksempelvis et debatindlæg 10. ok-
tober 2019 fra regionsformand Gitte Nørgaard.

“Det siger sig selv, at en nedskæring på det niveau ikke kan 
undgå at få alvorlige konsekvenser for patienter, der har behov for 
hjælp. Det er værd at minde om, at genoptræning er noget man 
får, når man bliver udskrevet fra hospitalet og det, dér vurderes, at 
man har behov for målrettet hjælp til for at genvinde sin førlighed,” 
skrev Gitte Nørgaard.

Ud over mediedækning blev de sociale medier også taget i brug. 
Facebook blev brugt aktivt til at få fokus på sagen og eksempelvis 

skabe opmærksomhed omkring og få fysioterapeuter til at deltage 
i et borgermøde om budgettet. Mødet blev holdt i slutningen af ok-
tober i 2019.

Her var der også et godt fremmøde af fysioterapeuter fra for-
skellige sektorer, hvor der også var nogle, som tog ordet under 
debatten. Flere medier noterede også mødet og borgernes enga-
gement i forhandlingerne. Nordjyske Stiftstidende havde eksem-
pelvis en artikel om borgermødet, hvor regionsformand Gitte Nør-
gaard også var citeret.

I sidste ende lykkedes det dog ikke at få sløjfet besparelserne. 
Til gengæld fik Gitte Nørgaard lovning på, at der bliver lavet en  
evaluering af det nye tilbud. Derudover fik vi erfaringer med at  
aktivere medlemmerne i sager, hvor fysioterapeutiske arbejdsplad-
ser er i spil. Det er en fremgangsmåde, som regionsbestyrelsen vil 
gøre brug af fremover. For det er nødvendigt, at vi står sammen og 
er synlige som en stor gruppe, og ikke kun som regionsformand, 
regionsbestyrelse og tillidsrepræsentant. En af fordelene er, at vi 
kan nå meget bredere ud til politikere og befolkning, hvis vi er man-
ge, der er engagerede i en aktuel sag.

“Vi flyttede desværre ikke noget. Det var virkelig ærgerligt. Men 
vi var synlige, og vi fik lavet en masse støj og gjort folk opmærk-
somme på vores sag. Så processen var god og lærerig. Nu har vi til 
en anden gang gjort os nogle gode erfaringer omkring, hvordan vi 
kan gribe en lignende sag an,” siger Gitte Nørgaard.

Fysioterapeuter fra alle sektorer var mødt op en 

mørk efterårsaften til borgermøde om budgettet  

for 2020 i Aalborg Kommune.

Der var flere end 300 deltagere til 

borgermødet ifølge TV 2 Nord.
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Til valgmødet med Sundhedskartellet i marts 2019 deltog politi- 

kere fra blandt andet Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet  

og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Konservative, SF

VALGMØDE MED POLITIKERE
I MARTS 2019 havde Sundhedskartellet arrangeret et 
valgmøde med politikere op til folketingsvalget, hvor der 
stod sundhed på dagsordenen. Politikere fra stort set alle 
partier deltog i panelet. Folketingsmedlemmerne Marie  
Bjerre (Venstre) og Per Larsen (Det Konservative Folke-
parti), næstformand i regionsrådet i Nordjylland, Lene 
Linnemann (SF), Susanne Zimmer (Alternativet) og Flem- 
ming Møller Mortensen (Socialdemokratiet), der siden er 
blevet minister for udviklingssamarbejde og for nordisk 
samarbejde, var blandt andet med i panelet.

Fysioterapeuterne, der deltog i arrangementet, ople-
vede en god debat om forskellige, vigtige sundhedsfag-
lige emner. Valgmødet var samtidig en god mulighed for 
at komme i dialog med politikerne og få gjort opmærk-
som på kernesager for fysioterapeuterne.

I resten af 2019 optog overgangen til Akademikerne 
en del tid, og fagpolitiske arrangementer og møder med 
politikere blev derfor nedprioriteret. Det var planen, at 
der skulle rettes fokus på dette område i 2020, men så 
kom covid-19. De planer, der var i støbeskeen til foråret 
2020, er blevet udskudt, indtil der er mulighed for at 
prioritere dette igen. Regionsbestyrelsen har hørt, at de 
kommunale og regionale politikere har fuld fokus på at 
løse corona-udfordringerne, og har valgt at respektere 
dette.

ANALYSE AF PRAKSISSEKTOREN
SIDSTE ÅR UDGAV VIVE – Det Nationale Forsknings- og Ana-
lysecenter for Velfærd en rapport, der analyserede praksissek-
toren for fysioterapi. Rapporten, som Danske Fysioterapeuter 
har bestilt, viser blandt andet, at styringen af praksissektoren 
på mange områder fungerer rigtig fint.

Analysen viser dog også, at der er udfordringer i den måde 
systemet med ydernummer fungerer på. I rapporten bliver der 
peget på tre udfordringer med systemet: At kapaciteten ikke er 
klart defineret, at patienter har svært ved at forstå systemet 
og, at ydernummeret i mange tilfælde også giver mulighed for 
aktivitet uden for sygesikringen og ikke kun adgang til sygesik-
ringsydelser.

Regionsbestyrelsen har af flere omgange, drøftet og arbej-
det med rapporten. Her har det været særligt brugbart, at der 
i regionsbestyrelsen, i øjeblikket, sidder en praktiserende fysio- 
terapeut, som arbejder indenfor ydernummersystemet, og en 
praktiserende fysioterapeut, som arbejder udenfor ydernummer- 
systemet. Det har givet nogle gode og vigtige drøftelser med 
input fra de to forskellige synsvinkler.

FLERE TILLIDSREPRÆSENTANTER 
I DE NORDJYSKE KOMMUNER
DER HAR DE SENESTE ÅR været arbejdet på at få flere fælles- 
tillidsrepræsentanter i de nordjyske kommuner. Det er lykkes, 
og der er nu også kommet fællestillidsrepræsentanter i Aalborg, 
Vesthimmerlands og Hjørring Kommune. Og der er nu i alt 6  
fællestillidsrepræsentanter i Nordjylland.

Der er også sket nogle ændringer i forbindelse med skiftet 
til Akademikerne (AC). I Vesthimmerland Kommune er tillids-
repræsentanten for fysioterapeuterne i træningsenheden ble-
vet fællestillidsrepræsentant for tillidsrepræsentanterne i hele 
AC-gruppen. I Mariagerfjord er tillidsrepræsentanten blevet kon- 
taktperson for de tillidsvalgte i AC-gruppen.

Tillidsrepræsentanterne har i 2020 afholdt flere netværks- 
møder end vanligt. Der har været behov for flere møder, for 
at kunne udveksle erfaringer i forhold til de udfordringer, som  
covid-19 har givet. Møderne blev holdt virtuelt, og der var stor 
opbakning.

https://www.vive.dk/da/udgivelser/fysioterapi-i-danmark-14708/
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DANSKE 
FYSIOTERAPEUTER 
I MEDIERNE

REGIONSFORMAND GITTE NØRGAARD 
har været aktiv i de nordjyske medier. Det 
er blevet til interviews med blandt an-
det TV 2 Nord og P4 Nordjylland og flere 
debatindlæg i Nordjyske Stiftstidende. 
Regionsformanden har udtalt sig om alt 
fra pensionsreformen og skolebørns be-
vægelse til besparelser på genoptræning i 
Aalborg Kommune og aktive ældre.

“Vi har fået en generation af hopla- 
pensionister, der vil være aktive, selvom de  
er godt oppe i årene. Samtidig er der blevet 
mange flere ældre, og de to ting til sam-
men kan virkelig mærkes hos vores med- 
lemmer,” fortalte Gitte Nørgaard i somme-
ren 2019 til TV 2 Nord om stigningen i ældre  
borgere, der opsøger fysioterapi.

Det er ikke kun de nordjyske fysiotera- 
peuter, der har fået opmærksomhed i 
medierne de seneste par år. I perioden 1. 
januar 2019 til 31. december 2020 har Dan-
ske Fysioterapeuter været nævnt i danske 
medier mere end 800 gange ifølge en 
søgning på Infomedia.

ANALYSE AF PRAKSISSEKTOREN

Lørdag 1. februar 2020 NORDJYSKE Stiftstidende

9 ...

Skriv gerne - men skriv kort.

Adressen er: debat@nordjyske.dk

Læserbreve må være på højst 

300 ord (ca. 1800 tegn).

Bidrag til Kort sagt må være på

højst 50 ord (ca. 300 tegn).

Indlæg til Synspunkt må være på 

højst 650 ord (ca. 3700 tegn).

Husk tydeligt at angive navn og 

adresse.

Husk at medsende portrætfoto.

Indlæg må ikke være sendt til 

andre aviser/medier.

Anonyme henvendelser afvises.

Redaktionen forbeholder sig ret 

til at redigere/forkorte i indlæg 

og har ikke noget ansvar for til-

sendt materiale.

Vær med i debatten

Så er Storbritannien ude af EU.

JULIUS

Af Karen Marie Dencker
formand for Ældre Sagens regionale 

Sundhedsudvalg i Nordjylland

og Jørgen Møller Larsen
medlem af Ældre Sagen, Distrikt 

Nordjyllands Ældrepolitisk udvalg, 

Lupinvej 25, 7700 Thisted 

sl.jml.larsen@gmail.com

LÆGEVAGTLUKNING: På vegne
af ældre medborgere vil Æl-

dre Sagens sundhedsudvalg

og ældrepolitisk udvalg i
Nordjylland udtrykke be-
kymring og forundring over,

at regionsrådet på et lukket

møde har truffet aftale om,

at konsultationsstederne for

lægevagten i Skagen, Farsø
og Brovst skal ophøre pr. 1.

marts.
Dette betyder, at nogle æl-

dre og sårbare borgere får
over 40 km til nærmeste læ-

gevagt. Der har ingen forud-

gående informationer været

om ophør af konsultations-
stederne for lægevagt de
nævnte steder og desværre
heller ingen oplysninger
om, hvad der aktuelt bliver
iværksat som kompensati-
on, og om der bliver ændrin-

ger vedrørende visitation til

den kørende lægevagt. 

Det fremgår af regionens
hjemmeside, at den politi-
ske drøftelse af de kompen-

satoriske tiltag skal ske sna-

rest i forbindelse med bud-
getforhandlingerne for
2021.

Men hvad sker der i resten

af 2020?
 Bliver der ændringer i vi-

sitation til besøg fra den kø-

rende lægevagt de berørte
steder?

Bliver muligheden for be-

søg fra den kommunale
akutsygeplejerske øget?

Skal ældre og sårbare bor-

gere oftere ringe 112 for at
kunne føle sig tryg ved at få
den fornødne hjælp? Er der

påtænkt andre tiltag for
2020, som kan kompensere

for transport til det reduce-

rede og centraliserede antal

konsultationssteder? Der er

nævnt kompensation ved at

indføre projekt om video-
konsultation ved lægevag-
ten i Aalborg, så nogle bor-
gere får mulighed for at bli-

ve konsulteret over video fra

eget hjem, men hvad hjæl-
per det borgere i de berørte
kommuner?

For ældre og sårbare bor-
gere, som er i en akut syg-
domssituation med behov
for hjælp til f.eks. smerter
eller luftvejsproblemer, kan

det være uoverskueligt og
utrygt selv at skulle fragte
sig fra yderområderne i Fre-

derikshavn, Jammerbugt og

Vesthimmerlands kommu-
ner til konsultationssteder
for lægevagten ved sygehu-

sene i Frederikshavn, Thi-
sted eller Aalborg for at få
den fornødne hjælp inden
for overskuelig tid.

Ældre Sagens sundheds-
udvalg og ældrepolitiske ud-

valg i Region Nordjylland er

opmærksom på, at placering

af konsultationsstederne
ved akutsygehuse betyder
fordele i forbindelse med til-

gang til hurtigere undersø-
gelser og videre behandling,

når konsultationsstedet geo-

grafisk er placeret på et sy-
gehus. Udvalgene er ligele-
des opmærksomme på, at
konsultationssted for læge-

vagten ved Frederikshavns
Sygehus og regionsklinik-
ken på Læsø fortsætter.

Hårdt for ældre
og sårbare borgere

»Med forslaget vil vi kunne flytte penge fra

administration, bureaukrati og dobbeltarbejde

til den borgernære velfærd.
ASTRID KRAG, og indenrigsminister (S), om fælles ledelse af København, Aarhus, Aalborg og Odense, i Jyllands-Posten

Af Gitte Nørgaard
formand for Danske Fysioterapeuter 

i Region Nordjylland, 

Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV:

LÆGEVAGT: Det er helt forståe-

ligt, at mange borgere her i 

Nordjylland er bekymrede 

over, at de fremover får me-

get lang vej til vagtlægen. 
Derfor er det også rigtig 

ærgerligt, at regionsrådets 

aftale om at lukke lægevag-

ter i Skagen, Brovst og Farsø 

måske er truffet uden, at alle 

løsningsmodeller har været i 

spil. Den store lægemangel,

vi oplever i Nordjylland, bør

få os til at tænke langt mere
kreativt i sundhedsindsat-
sen - ikke mindst når det
gælder arbejdsfordelingen
på lægevagten og på skade-

stuer.
Lad mig give et eksempel

fra min egen verden:
En god vens datter får en

knæskade. Først går turen til

egen læge, som samme dag 

henviser videre til skadestu-

en. Her bliver pigen rønt-
genfotograferet og henvises 

videre til ortopædkirurgisk 

klinik. På klinikken under-
søges hun, et par dage efter, 

af en ortopædkirurg, der 
sender hende til skanning. 

Når resultatet af skanningen 

foreligger, henvises hun til 

behandling hos en fysiotera-

peut med efterfølgende kon-

trol ved en ortopædkirurg.
Alt i alt en virkelig grundig 

behandling over flere dage 

men - hånden på hjertet - 
også et helt enormt ressour-

ceforbrug! 
Tænk hvis hun i stedet var 

blevet mødt af en fysiotera-

peut hos vagtlægen eller på 

skadestuen - eller endnu 
bedre - hvis hun kunne gå
direkte til en fysioterapeut
uden at forstyrre sin egen
læge? Det eksempel fortæl-

ler mig, at vi i dag ikke ud-
nytter de muligheder, der
ligger i, at fysioterapeuter
kan aflaster praktiserende
læger, vagtlæger og i skade-

stuer og på den måde af-
hjælpe lægemanglen. Og det

er ærgerligt. I dag har man-

ge fysioterapeuter nemlig 
specialiseret sig i at under-
søge, diagnosticere og be-
handle akut opståede ska-
der på muskler og skelet, og 

de kan fint fungere som før-

ste kontakt til patienter hos 

både den praktiserende læ-

ge i vagtlægeordningen og 

på skadestuer.
Derfor synes jeg, det er be-

kymrende, hvis regionsrå-
det træffer så vidtgående be-

slutninger om sundhedstil-
bud i Nordjylland tilsynela-

dende uden at overveje, 
hvordan andre fagligheder 

kan aflaste læger og syge-
plejersker i vagtlægeordnin-

gen og på skadestuer. For fy-

sioterapeuter kan nemlig 
dels afhjælpe lægemanglen, 

dels være omkostningsef-
fektive og ikke mindst højne 

kvaliteten til glæde for pa-
tienterne. Om man vil beva-

re vagtlægetilbud er i sidste
ende et spørgsmål om politi-

ske prioriteringer, men min
påstand er, at en mere effek-

tiv arbejdsdeling mellem læ-

ger, fysioterapeuter og det
øvrige sundhedspersonale
letter presset på lægerne og

åbner muligheder.

Bekymrende lukningAf Ole Jensen
Græsdalvej 7, 9830 Tårs

ohhjensen@gmail.com

TRAFIK: Onsdag eftermiddag (22.1.) skete der et mindre 

færdselsuheld på motorvejen E45 i nordgående retning lige 

efter tilkørsel 21 Nørresundby nord. Da jeg kører ind på mo-

torvejen ved Øster Utrupvej, bevæger trafikken sig kun 

langsomt frem og står til tider helt stille.

Men efter en rum tid er jeg nået helt frem til frakørsel 21 

og kan her se, at der holder et køretøj med blå blink i højre 

vognbane.
Jeg konstaterer samtidig, at trafikken i venstre vognbane 

bevæger sig langsomt frem uden nævneværdige stop, hvil-

ket må betyde, at venstre
spor er fri. Men trafikken i
højre spor og midterste spor

bevæger sig kun langsomt
frem, dels fordi trafikken fra

tilkørsel 21 skal flette ind i
højre spor, og dels fordi højre

spor skal flette ind i midter-

banen, fordi der holder en
politibil i højre spor.

Da jeg når frem til uhelds-

stedet kan jeg se, at der er
ryddet op efter uheldet, og
de havarerede biler holder
længst inde i nødsporet, og politifolkene står og snakker

med nogle personer.
Jeg har tidligere i mange år kørt eksportkørsel i det meste

af Europa og holdt i adskillige køer på motorvejene på

grund af uheld, men jeg er aldrig nogensinde kommet frem

til et uheldssted, der er ryddet, men hvor en politibil stadig

holder og spærrer en vognbane og derved forhindrer trafik-

ken i at komme i gang igen.
Jeg håber, at der er en rigtig god grund til, at det ene spor

fortsat skal være spærret, efter at der er ryddet op. Ellers må

det siges at være topmål af arrogance og manglende respekt

for de mange bilister, der har siddet i kø i lang tid.

Ingen respekt
for bilister?Af Jytte Cramer 

på vegne af Alternativet Brønderslev, 

Tylstrupvej 43 9320 Hjallerup 

Jytteogmogens@atmospherecon-

trolled.dk

BIODIVERSITET: Alt levende på

jordkloden er mad for hin-
anden. Alt levende har følel-

ser. Selv planter reagerer på

venlighed. Det er der mange

i Alternativet, der ved. Vi
ved også, at vi er dybt af-
hængig af at naturen er i ba-

lance. Susanne Zimmer
(ALT) arbejder benhårdt i
Folketinget for at få en lov
om biodiversitet indført, så
en af vores tre bundlinjer
bliver taget lige så alvorligt
som de to andre: at enhver
handling/lov skal tage hen-

syn til social retfærdighed,
økonomisk balance, og at
biodiversiteten får gode vil-

kår.

Gode vilkår?

Af Allan Norré Pedersen
fungerende formand, SF Aalborg, 

Kjellerupsgade 21B 1. tv., 9000 Aal-

borg allan.norre@gmail.com

MAGISTRATSTYRE: Det er lige
smart nok af S at ville af-
skaffe magistratstyret i de
største byer. De pakker det
ind i, at ville frigive ressour-

cerne til velfærd og andre
gode ting. Reelt flyttes mere

magt til borgmesteren. Som
sikkert blot vil udvide sta-
ben. Hele manøvren hand-
ler om mere magt til S.

Mere magt

» Jeg håber, at der er 

en rigtig god
grund til, at det ene 

spor
fortsat skal være  

spærret, efter at der er 

ryddet op.

I et debatindlæg i Nordjyske Stiftstidende bragt 

i vinteren 2020 skrev Gitte Nørgaard om den 

bekymrende lukning af vagtlægeordninger i 

Skagen, Brovst og Farsø.

DANSKE FYSIOTERAPEUTER PÅ 
FOLKEMØDET I ALLINGE

TRADITIONEN TRO deltog Danske Fysioterapeuter også på Folkemødet på 
Bornholm i sommeren 2019. På programmet var blandt andet paneldebatter 
med fokus på det gode arbejdsliv, hvordan man kan forbedre relationen mellem 
patient og behandler, samt hvordan det danske sundhedsvæsen bedst indrettes, 
og man sikrer, at de rette opgaver er i de rigtige hænder.

Ud over at se en masse interessante debatter om sundhed brugte Gitte Nør-
gaard også muligheden til at få hilst på og talt med flere nordjyske politikere, så 
den regionale vinkel også blev repræsenteret på Folkemødet. Der var ikke folke- 
møde i 2020, da arrangementet blev aflyst på grund af corona. Men det er håbet, 
at Folkemødet skal afholdes til sommer i en udgave med nye formater, som er 
tilpasset corona-situationen.

Danske Fysioterapeuters logo blev selvfølgelig 

vist frem til Folkemødet i 2019, som endte 

med at slå besøgsrekorder. Ca. 114.000 

besøgende var forbi Folkemødet.

Der var fyldt godt op i teltet til Danske 

Fysioterapeuters debat om indretningen 

af det danske sundhedsvæsen.

https://www.tv2nord.dk/nordjylland/hopla-pensionister-giver-travlhed-hos-nordjyske-fysioterapeuter
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DIALOGMØDE OG 
REGIONSKONFERENCE 
I NYBORG

FORMAND TINA LAMBRECHT og regionsformand Gitte Nørgaard be-
søgte sammen, i løbet af 2019, tre forskellige nordjyske kommunale 
arbejdspladser. I april var det fysioterapeuterne i Træning og Reha-
bilitering i Thisted Kommune, som fik besøg. I oktober besøgte Tina 
Lambrecht og Gitte Nørgaard fysioterapeuterne i Rebild Kommunes 
træningsenhed. Ved det sidste besøg, som lå i november, gik turen til 
Træningsenheden i Aalborg Kommune.

På besøgene fik de et godt og inspirerende indblik i, hvordan de 
tre forskellige arbejdspladser løser opgaverne med deres borgere og 
strukturerer deres tilbud og tiltag i kommunen, for eksempel på om-
rådet for kronikere og rehabilitering. Besøgene var en del af Tina Lam-
brechts kommunale besøgsrunde, hvor hun besøgte i alt 18 forskellige 
kommuner rundt omkring i landet med regionsformændene.

Seks medlemmer fra regionsbestyrelsen deltog også i 

regionskonferencen, hvor humøret var højt og vejret godt.

I DECEMBER 2019 blev der holdt dialogmøde på Ho-
tel Storebælt i Nyborg, hvor repræsentantskabet og 
de fem regionsbestyrelser deltog. På dialogmødet 
var der politisk debat om fremtidens sundhedsvæ-
sen med forskellige sundhedsordførere og med-
lemmer af Sundheds- og Ældreudvalget. Marlene 
Ambo-Rasmussen (Venstre), Tanja Larsson (Social-
demokratiet) og Nils Sjøberg (Radikale Venstre) var 
blandt andet inviteret med til debatten.

Foreningens politiske struktur og en analyse af 
praksissektoren, som VIVE – Det Nationale Forsk-
nings- og Analysecenter for Velfærd fik til opgave at 
udarbejde, var også på dagsordenen. Derudover blev 
Danske Fysioterapeuters Pris uddelt til mødet. Pri-
sen gik til fysioterapeut og underviser Nanna Linde.

Dagen efter dialogmødet blev der holdt regions- 
konference, hvor flere af medlemmerne fra regions- 
bestyrelsen også deltog. Til regionskonferencen, 
som også blev holdt i Nyborg, var emnet det gode 
arbejdsliv. Tina Lambrecht og Gitte Nørgaard 

på besøg hos Træningsenheden i 

Aalborg Kommune.

PÅ BESØG I KOMMUNERNE

Solen skinnede, da Gitte Nørgaard 

og Tina Lambrecht besøgte Rebild 

Kommune, hvor de blandt andet 

talte om kommunens tiltag på 

rehabiliteringsområdet.

Hos fysioterapeuterne i Thisted Kommune 

var der blandt andet rundvisning og fælles 

frokost på programmet.
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DEN POLITISKE STRUKTUR i Danske Fysioterapeuter er ved at 
blive kigget grundigt igennem. Formålet med den nye struktur er 
blandt andet at sikre medlemsønsker om at få foreningen tættere 
på og mere nærværende og samtidig give mulighed for, at medlem-
merne er mere aktive og bidrager til det faglige og professionelle 
fællesskab i foreningen. Formålet er også, at strukturen understøt-
ter, at Danske Fysioterapeuter har maksimal politisk indflydelse på 
forhold, som er vigtige for fysioterapeuter. I efteråret 2020 kom en 
arbejdsgruppe så med sit forslag til, hvordan strukturen kan ændres.

Det var på repræsentantskabsmødet i 2018, at det blev beslut-
tet at kigge den formelle og uformelle politiske struktur i Danske 
Fysioterapeuter igennem. Der blev efterfølgende nedsat en ar-
bejdsgruppe, som kom med forslag til en ny struktur. Forslaget 
blev efterfølgende sendt i høring. 

Der har også været indsamlet input til strukturen gennem ek-
sempelvis kvalitative interviews med medlemmer og besøg på ar-
bejdspladser. Derudover blev den politiske struktur også diskuteret 
på dialogmødet mellem de fem regionsbestyrelser og repræsen-
tantskabet i december 2019. Det er på det ekstraordinære repræ-
sentantskabsmøde i august i år, at hovedbestyrelsen vil indstille 
sit forslag til en ny politisk struktur på baggrund af al den viden, 
som har været indsamlet.

Arbejdsgruppen anbefaler blandt andet, at der kommer flere di-
rekte valg, en central næstformand, at den lokale struktur bliver æn-

NY POLITISK STRUKTUR I DANSKE FYSIOTERAPEUTER PÅ VEJ

UDDANNELSE

ANTAL OPTAGNE PÅ FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN

UDDANNELSESSTED 2016 2017 2018 2019 2020

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

I alt 1140 1141 1127 1144 1135

dret, så regionsbestyrelserne bliver mindre, og at Danmark opdeles i 
21 lokale klynger. Nordjyllands regionsbestyrelse har kigget forslaget 
grundigt igennem og indsendt et høringssvar. Høringssvaret er inde-
holdt i dokumentet “Høringssvar til eftersynsgruppens anbefalinger 
til Danske Fysioterapeuters fremtidige politiske struktur.”

Overordnet mener regionsbestyrelsen ikke, at forslaget opfyl-
der fx, medlemsønsker om at få foreningen tættere på dem. Der er 
gjort nogle gode tanker med klyngestrukturen og, at der skal ska-
bes mere netværk lokalt, men regionsbestyrelsen vurderer, at det 
ikke alene kan drives via frivillighed. Der er også forslag om at mind-
ske størrelsen på regionsbestyrelserne, dette vurderes ikke at være 
optimalt, da en bestyrelse er nødt til at have en vis størrelse, for at 
den kan løfte sine opgaver, også i en lille region som Nordjylland.  

Regionsbestyrelsen var ærgerlig over at erfare, at det i forslaget, 
ikke var planlagt at tilføre økonomiske midler til regionerne. Siden 
strukturreformen, med opdeling af amtskommunerne i 5 regioner, 
blev vedtaget i 2007, har der været en stor tilgang af medlemmer 
til Danske Fysioterapeuter, øget kompleksitet i de lokale opgaver i 
regionen, og en mere kompleks medlemsstruktur, hvor alle grup-
per skal opleve sig serviceret. Regionsbestyrelsen vurderer, at det 
er nødvendigt at fremtidssikre den regionale struktur for at sikre 
større synlighed af Danske Fysioterapeuter og øget understøttelse 
af medlemmerne lokalt. Dette kan fx understøttes ved at opruste 
med næstformænd i regionerne.  

Kilde: UFM

https://www.fysio.dk/nyheder/nyheder-2020/forslag-til-ny-struktur
https://www.fysio.dk/om-os/opbygning/reprasentantskabet/ekstraordinart-reprasentantskab-2021/eftersyn-af-den-politiske-struktur
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MEDLEMSAKTIVITETER

MEDLEMSMØDER OG ARRANGEMENTER FOR 2019 OG 2020
HER FØLGER EN OPGØRELSE over arrangementer, som enten er planlagt og arrangeret af Danske Fysioterapeuters 
regionsbestyrelse, af medlemmer fra Region Nordjylland, som har fået tilskud fra Danske Fysioterapeuters arran-
gementspulje, eller arrangementer, som Danske Fysioterapeuter har sponsoreret eller givet økonomisk tilskud til. 

2019 

Børneterapeutmøde, 16. februar.
52 deltagere.
“Hvad man lader sig byde,  
bliver man budt!”, 28. februar.
FOA-arrangement åbent for  
FH-organisationernes medlemmer.
Oplægsholder: Lone Kühlmann.
Cirka 10 fysioterapeuter deltog.
Akkrediteringen i fysioterapipraksis,  
19. marts.
45 deltagere.
Sundhedskartellets valgmøde før 
folketingsvalget 2019, 28. marts.
6 fysioterapeuter deltog
OPTIYOUTH-SYMPOSIUM, 2. april.
Arrangør: Professor Mikael Skovdal 
Rathleff og forsker Kristian Damgaard
Lyng, Aalborg Universitet.
Generalforsamling i Danske 
Fysioterapeuter, Region Nordjylland, 
10. april.
53 deltagere.
Forskningens døgn: Når tillid fremmer 
inklusion, eksklusion og stress på 
arbejdspladsen, 24. april.
Oplægsholder: Forsker Heirdrun Knorr, 
Aalborg Universitet. 
Aflyst på grund af for få tilmeldte.
Forskningens døgn: Hvorfor er der så 
stor social ulighed i Danmark? 30. april. 
Oplægsholder: Professor Jørgen T. 
Lauridsen, Syddansk Universitet.
Aflyst på grund af for få tilmeldte.

Arrangement Sundhedskartellet,  
1. maj.
Cirka 50 deltagere, heraf 6 fysioterapeuter.
Masterclass UCN, 1. maj.
Cirka 130 personer. Sponsorering 
af sandwich. 
SUNDspurt UCN, 2. maj.
Sponsorat 2.500 kroner.
Det meningsfulde samarbejde, 2. maj.
Oplægsholder: Journalist og 
handicapkonsulent Jacob Nossel.
15 deltagere.
Temadag om funktionel behandling 
af akut akillesseneruptur, 8. maj.
Arrangør: Marianne Christensen, 
Aalborg Universitetshospital.
Sponsorering af sandwich. 
90 deltagere. 
Fra idé til forretning, 9. maj.
Oplægsholder: Claus Pedersen, 
Danske Fysioterapeuter.
Temadag for kliniske undervisere, 
15. maj.
Sponsorat 5.000 kroner.
Workshop: Kvalificér dine idéer og 
skab et forretningspotentiale, 23. maj.
Oplægsholder: Claus Pedersen og Pia 
Astrup Larsen, Danske Fysioterapeuter.
“Underlivet – et tabu i fysioterapi?”, 
28. maj.
Oplægsholder: Fysioterapeut Mette 
Villadsen, Bækkenklinikken Aalborg.
56 deltagere.

Netværksmøde beskæftigelsesindsatsen, 
6. juni.
13 deltagere.
Telt til DHL-stafet, 29. august.
43 deltagere.
Medlemsmøde om nedskæringer, 
Aalborg kommune, 3. september.
16 deltagere.
Medlemsmøde om nedskæringer, 
Aalborg kommune, 8. september.
8 deltagere.
Commotio, 30. oktober.
Oplæg om akut opstået hjernerystelse 
og komplekse symptomer.
Oplægsholder: Morten Høgh, specialist 
i muskuloskeletal fysioterapi og idræts- 
fysioterapi.
171 deltagere.
Forsknings- og udviklingssymposium, 
7. november.
Sponsorat 10.000 kr.
Årsmøde for praktiserende inden 
for overenskomst med sygesikringen, 
11. november.
39 deltagere.
THA- og TKA-arrangement,
14. november.
Oplægsholder: Ortopædkirurg Poul
Torben Nielsen og Andreas Kappel, 
fysioterapeut Vibeke Pedersen og 
Malene Nørgaard Nielsen.
75 deltagere.
TR-arrangement, 21. november.
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Netværksmøde for fysioterapeuter,  
der arbejder inden for  
beskæftigelsesindsatsen,  
23. januar.
12 deltagere.
Når gode mennesker
handler ondt, 
29. januar.
Oplægsholder:
Psykolog Dorte Birkemose.
120 deltagere.
1. maj arrangement.
Aflyst på grund af corona.
LinkedIn-kursus, 6. maj.
Aflyst på grund af corona.
Ledelse som karrierevej, 
13. maj.
Aflyst på grund af corona.
Fascinerende Fascier, 
19. maj
Oplægsholder:
Ernst van der Wijk,
Universitets Hospitalet Erasmus
i Rotterdam.
Pga. Corona flyttes arrangementet til 
virtuel afholdelse den 25. marts 2021.
Sådan passer du godt på dig selv 
i en krisetid (virtuelt), 26. maj.
Oplægsholder: Psykolog, 
foredragsholder og forfatter 
Marie Kingston.
Telt til DHL-stafet, 18. august.
Aflyst på grund af corona.

Osteoporose-arrangement, 21. september  
(flyttet fra 24. marts).
Oplægsholder: Fysioterapeut  
Dorte With, Knoglesund.
83 tilmeldte, men på grund af corona- 
restriktioner måtte kun 50 deltage.
Ridefysioterapeuter – netværksmøde,  
23. september.
10 deltagere.
El-terapi (FES/NMES),
30. september.
Oplægsholder: Fysioterapeut Maria Bing.
På grund af corona-restriktioner lukkede 
tilmelding ved cirka 55 personer.

120 fysioterapeuter havde lagt vejen forbi, da Psykolog Dorte Birkmose holdt oplæg om, hvordan den 

faglige dømmekraft kan glide over i forråelse på grund af afmagtsfølelser.

Børneterapeutmøde, 20. oktober.
Arrangement om neurodynamik for  
børn, der blev holdt sammen med  
Ergoterapeutforeningen.
Oplægsholder: Fysioterapeut  
Nete S. Wellendorf.
På grund af corona-restriktioner  
lukkede tilmelding ved 40 personer.
Medlemsmøde før repræsentant- 
skabsmøde 2020, 2. november.
7 deltagere.
Årsmøde for praktiserende (virtuelt),  
26. november.
29 deltagere.
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Gitte Nørgaard,  
regionsformand

Marianne Jarlskov Bøgelund,  
klinik i Aalestrup

Lise Stensgaard,  
Børn i bevægelse i  
Vesthimmerland kommune

Trine Fischer,  
tillidsrepræsentant i  
Vesthimmerland kommune

Marianne Trudslev,  
tillidsrepræsentant i  
Hjørring Kommune

Maria Odefey, tillidsrepræsentant 
på Aalborg Universitetshospital, 
Aalborg-matriklen

Jette Lynggaard  
Thomsen,  
Jammerbugt Kommune

Anne Kirstine Jensen,  
SOSU Nord

Mikkel Graversen,  
Fortis Fysio i Aalborg

Ida Jespersgaard,  
1. suppleant

Louise Kragelund Nielsen,  
Arden Fysioterapi,  
2. suppleant

REGION NORDJYLLAND

SAMARBEJDSUDVALG 
FOR FYSIOTERAPI

Regionsrådsmedlem Peter Therkildsen (V)
Regionsrådsmedlem Medzait Ljatifi (S)
Kommunalbestyrelsesmedlem Diane Aarestrup (A) Jammerbugt Kommune
Kommunalbestyrelsesmedlem Jytte Høyrup (V) Frederikshavn Kommune
Fysioterapeut Helle Feldborg Thøgersen
Fysioterapeut Preben Weller
Fysioterapeut Marianne Bøgelund
Fysioterapeut Birthe Schelde Nielsen

REPRÆSENTANTSKAB 2020-2022
Anne Kirstine Jensen, Marianne Trudslev og Mikkel Graversen fra regions-
bestyrelsen er valgt til repræsentantskabet i perioden 2020-2022. Lise 
Stensgaard er valgt som 1. suppleant og Jette Lynggaard Thomsen som 2.  
suppleant. Regionsformand Gitte Nørgaard er også medlem af repræsen-
tantskabet.

REGIONSBESTYRELSEN RINGER RUNDT

REGIONSBESTYRELSEN

Efter et bestyrelsesmøde i september 

2019 ringede regionsbestyrelsen rundt 

til årets andet hold af dimittender, 

og fik en god snak med dem om 

foreningen.

REGIONSBESTYRELSEN KONTAKTER ALTID de nyuddannede fysiotera-
peuter for at ønske dem tillykke og høre om deres jobsituation. Regions- 
bestyrelsen benytter lejligheden til at fortælle om Danske Fysioterapeuter, 
og hvad vi kan hjælpe med. I marts 2020 blev ringerunden dog aflyst på 
grund af corona og erstattet med en mail. 
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REGNSKAB

FLERE MEDLEMMER 
I NORDJYLLAND

DANSKE FYSIOTERAPEUTER FORTSÆTTER med at vokse. 
Fra 1. januar 2019 til 1. januar 2021 er antallet af medlemmer 
i foreningen vokset fra 15.032 til 15.478. I Region Nordjylland 
er der også kommer flere medlemmer til. I samme periode er 
antallet af medlemmer vokset fra 1.557 til 1.587. Det vil sige, 
at der har været en tilvækst på 30 medlemmer i regionen de 
seneste 2 år.

SØG STØTTE TIL DIT 
ARRANGEMENT
HAR DU ELLER din arbejdsplads lyst til at planlægge et fag-
ligt arrangement for de nordjyske fysioterapeuter, så kan du 
få hjælp fra Danske Fysioterapeuter. I kan få støtte til arran-
gementet, og vi kan hjælpe med lokaler, annoncering, kontak-
ter m.v. Regionsbestyrelsen er også glade for at modtage for-
slag til arrangementer. Tak til dem der har bidraget indtil nu.  
Læs mere på fysio.dk eller send en mail til nordjylland@fysio.dk

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

www.facebook.om/FysioterapeuterNordjylland/

REGNSKAB 2019 OG 2020*

*Der kan ske ændringer i regnskab 2020, da det ikke er revideret og god-
kendt af hovedbestyrelsen endnu.

UDGIFTER

2019 2020

Regionstilskud  367.240   371.065 

Overført fra foregående år  180.997   172.215 

I alt  548.237   543.280 

INDTÆGTER

2019 2020

    Administration 90.002 98.502

    Web-redaktør 12.382 12.573

    Formand 19.519 3.874

    Bestyrelse 92.340 63.953

    Generalforsamling 49.953 

    Medlemsaktiviteter 106.674 48.089

    Arrangementsgruppe 5.151 

I alt 376.021 226.991 

2019
Udgifter i alt:  
376.021 kr. 

2 %

21 %

24 %

3 %

43 %

6 %

5 %

25 %

2 %

28 %

28 %

13 %

13 %

2020
Udgifter i alt:  
226.991 kr. 

https://www.facebook.com/FysioterapeuterNordjylland/
https://www.fysio.dk


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




