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af Lise Hansen   

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 øgede krav. Blandt andet til 
Danske Fysioterapeuter om at fortælle borgere og politikere, 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, 
regionsrådsformænd og kommunalpolitikere for at fortælle om 
de områder, hvor fysioterapeuter kan gøre en forskel. Det er godt 
for folkesundheden, samfundsøkonomien og fysioterapeuters 
beskæftigelse. 

Så vil vi selvfølgelig blande os, hvis der er problemer med 
arbejdsmiljøet, bliver skåret i budgetterne eller omstruktureret på 
de fysioterapeutiske arbejdspladser. Som udgangspunkt har vi et 
godt samarbejde og en god dialog med politikere i kommuner og 
regioner. Men hvis det brænder på, skal vi nok vide at agere. 

I den forgangne periode har vi traditionen tro afholdt en 
række medlemsmøder om faglige og fagpolitiske emner. Vi har 
bl.a. holdt Mini-Fagfestival med deltagelse af over 100 enga-
gerede fysioterapeuter, og vi har inviteret til medlemsmøder 
om så forskellige emner som skulderproblemer, inkontinens og 
sundhedsforsikringer. Vi vil fortsat arrangere medlemsmøder om 
faglige emner. Husk endelig, at vi kan hjælpe dig med penge og 
det praktiske, hvis du har en god idé til et fagligt 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 Region Sjælland, og hvilke aktivi-
teter Danske Fysioterapeuters regionsbestyrelse har sat i gang 
eller deltaget i. Jeg håber, at du har lyst til at læse beretningen og 
deltage på generalforsamlingen den 19. april. Her har du mulighed 

for at være med til at bestemme, hvem der skal sidde i bestyrel-
sen de næste to år, og hvilke emner, vi skal sætte fokus på. 

Vi byder traditionen tro på lidt godt at spise og mulighed for 
socialt samvær og for at netværke med andre fysioterapeuter fra 
regionen. Og så afslutter vi generalforsamlingen med et foredrag 
med B.S. Christiansen, der fortæller, hvordan man når sine mål 
og tackler forandringer. B.S. Christiansen er tidligere jægersoldat, 
kendt fra utallige tv-udsendelser og rådgiver i dag erhvervsledere. 

Jeg håber, vi ses. 

KÆRE MEDLEM
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DER ER BLEVET ansat flere fysioterapeuter i de sjællandske 
kommuner. Fra november 2014 og to år frem er antallet af 
fysioterapeuter steget med 51, så der i november 2016 var 563 
beskæftiget i de kommuner, der hører under Region Sjælland. I 
samme periode kom der ligeledes flere fysioterapeuter på regio-
nens hospitaler. I november 2016 var der ansat 241 fysioterapeu-
ter i Region Sjælland. Det er 10 flere end to år tidligere. 

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 hospitalsfysioterapeu-
ter. Her adskiller Region Sjælland sig fra resten af landet. Det er 
den eneste region, hvor der de seneste to år er blevet ansat flere 
fysioterapeuter på sygehusene. 

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. 

På sygehusene har flere fysioterapeuter fået nye funkti-
oner og opgaver. Eksempelvis på Slagelse Sygehus, hvor det 
blandt andet er fysioterapeuter, som tager sig af patienter med 
muskuloskeletale skader, står for rådgivning i brug af stokke, 
skinner og bandager og er med til at vurdere patienter, når de 
mobiliseres. 

De seneste to år har der har været vækst i den private sektor. 

I 2014 var knap 4.700 beskæftiget i sektoren, og i 2015 var tallet 
vokset til næsten 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 beskæftiget på det private område, herunder på klinikker 
for fysioterapi.

Flere og flere borgere i Region Sjælland bliver behandlet 
hos en praktiserende fysioterapeut. 73.000 patienter lagde i 
2014 vejen forbi en praktiserende fysioterapeut, viser tal fra 
Danmarks Statistik. Det er fire procent flere end i 2013. “Sund-
hedsvæsenet får i stigende grad øjnene op for, hvor vigtig fysisk 
aktivitet og anden fysioterapi er”, forklarede regionsformand 
Lise Hansen i efteråret 2015 i Sjællandske Tidende om baggrun-
den for udviklingen. 

Til gengæld er der de seneste to år blevet lidt færre statsan-
satte fysioterapeuter. 

Efter nogle år med let stigende ledighed er den faldet svagt. 
Fra 2008 til 2013 steg ledighedsprocenten for fysioterapeuter i 
Region Sjælland fra 0,2 til 1,5 procent. Men i 2015 var ledigheds-
procenten faldet til 1,3 procent. Ledigheden for fysioterapeuter 
er markant lavere i Region Sjælland end landsgennemsnittet, 
som i 2015 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, REGIONER OG I DEN PRIVATE SEKTOR  

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSFORHOLD
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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  

Kilder: Beskæftigelse i kommuner og regioner: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. 

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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BESPARELSER OG OMSTRUKTURERINGER
I 2016 HAR der været sparerunder og omstruktureringer på 
sygehusene og i kommunerne, som bl.a. har betydet, at der er 
flyttet og nedlagt funktioner på en række sygehuse. 

Regionsrådet vedtog i efteråret 2015 et budget for 2016, hvor 
der skulle spares 265 millioner kroner. Pengene blev fundet ved 
generelle besparelser, hjemtagning af patienter fra andre regio-
ners sygehuse og ved at have fokus på udgifterne til medicin. 

Samtidig blev det besluttet at fremrykke Region Sjællands 
sygehusplan og etablere Sjællandske Universitetshospital 
allerede i 2016. Det betød bl.a., at akutbehandlingen blev samlet 
på sygehusene i Holbæk, Køge, Slagelse og Nykøbing Falster, og 
at de medicinske akutmodtagelser i Næstved og Roskilde blev 
lukket tidligere end oprindeligt planlagt. 

Besparelserne betød, at der blev nedlagt 375 stillinger, hvoraf 
de fleste skal findes ved naturlig afgang, ved at undlade genbe-
sættelser af vakante stillinger og ved at omplacere medarbejde-
re. Selvom der som følge af besparelserne ikke blev afskediget 
fysioterapeuter, har besparelserne kunne mærkes hos alle 
faggrupper på sygehusene i form af et øget arbejdstempo og 
mere pres på arbejdsmiljøet. Sådan lyder tilbagemeldingerne fra 
tillidsrepræsentanterne. 

Såvel i foreningen som i regionsbestyrelsen har vi beslut-
tet at sætte ekstra fokus på samarbejdet mellem foreningens 
tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere. Et 
sådan tæt samarbejde tror vi bl.a. kan være med til at sikre et 
bedre arbejdsmiljø og ledelse. 

Der er foreløbig ingen planer om at gennemføre besparelser 
på de sjællandske sygehuse i 2017. 

Selv om der er blevet ansat flere fysioterapeuter i kom-
munerne, er der også kommet flere borgere, som har brug for 
behandling og træning. Bl.a. som følge af, at en række opgaver 
er flyttet fra sygehusene til kommunerne, og at patienterne 
hurtigere bliver udskrevet. Det har medført, at arbejdstempoet 
er gået i vejret.

I enkelte kommuner har der været nedskæringer. Bl.a. valgte 
politikerne i Næstved Kommune i 2016 at spare to procent på 
budgetterne. 

Et flertal i folketinget vedtog en finanslov for 2016, der 
betød besparelser på uddannelsesområdet. Det betyder, at alle 
uddannelsesinstitutioner skal spare to procent på budgetterne 
de næste fire år. For UC Sjælland betyder det, at der skal findes 
80 millioner kroner, og at det kan få store konsekvenser, fordi 
det er bekosteligt at udbyde uddannelser mange steder på 
Sjælland. 

I efteråret lå en ny praksisplan klar for Region Sjælland og de 
17 kommuner i regionen. I planen anbefales det, at den nuvæ-
rende kapacitet bevares, og desværre bliver der ikke oprettet 
nye ydernumre. Der er skarpt øje på økonomien, særligt på 
udgifterne på den vederlagsfri ordning, og anbefalinger om mere 
holdtræning fremfor individuel træning. I høringssvaret beklager 
Danske Fysioterapeuters regionsformand, Lise Hansen, endvide-
re, at der fortsat mangler en praksiskonsulent i Region Sjælland. 
I de fire øvrige regioner er der praksiskonsulenter, som bl.a. 
medvirker til at koordinere, kvalitetsudvikle og sikre det gode 
samarbejde mellem fysioterapeuter, læger og andre parter. Der 
er også brug for en sådan praksiskonsulent i Region Sjælland. 



19 medlemmer havde i november 
2016 taget turen til i Nykøbing 
Falster, hvor fysioterapeut Torben 
Fihl fortalte om sine erfaringer 
med at være tilknyttet lægehuset
 i Bøvlingbjerg i Vestjylland.
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FYSIOTERAPEUTER I 
LÆGEPRAKSIS
DER MANGLER LÆGER flere steder på Sjælland. På Sydsjæl-
land har de praktiserende læger en høj gennemsnitsalder og 
mange patienter. Det viser en kortlægning af lægedækningen i 
Danmark, som KL foretog i efteråret 2015. Derfor er vurderingen 
i rapporten, at problemet med lægemangel fremover vil vokse i 
denne del af Sjælland. 

Enkelte praktiserende læger har valgt at tilknytte fysiote-
rapeuter, der undersøger, diagnosticerer og vejleder patienter 
med muskel-led problemer. Men mange flere læger burde gøre 
det samme, mener Danske Fysioterapeuter. Det er baggrunden 
for, at medlemmerne af regionsbestyrelsen de seneste to år har 
kontaktet og holdt møder med flere politikere for at promovere 
ideen, og har inviteret medlemmerne til møde for at få input og 
diskutere, hvordan opgaven kan gribes an. Eksempelvis på et 
medlemsmøde i Nykøbing Falster, hvor fysioterapeut Torben Fihl 

fortalte om sine erfaringer med at være tilknyttet lægehuset i 
Bøvlingbjerg i Vestjylland. 

Både patienter, samfundsøkonomien og det fysioterapeutiske 
arbejdsmarked vil nemlig have gavn af, at fysioterapeuter overtager 
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 muskuloskeletale 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 
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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 sygebe-
handling. Eller hvis kommuner 
og regioner har planer om at 
skære på sundhedsbudgettet, 
når der skal lægges budget for 
de kommende år. 

Det er også regionsforman-
den og regionsbestyrelsesmed-
lemmerne, der holder møder 
med politikerne for at fortælle, 
hvilke opgaver fysioterapeuter 
kan løse, eksempelvis hvordan 
fysioterapeuter kan bidrage 
til at give børnene en bedre 
skolegang. 

HVER FEMTE SKOLEBARN i Region Sjælland har dårlig motorik. Det betyder, at 
omkring 1800 af de skolebørn, som i efteråret 2015 startede i de sjællandske skoler, 
har motoriske problemer. 

Det var budskabet fra regionsformand Lise Hansen i et indlæg i Sjællandske 
Tidende og Nordvest Nyt ved skolestart i september 2015. Motorikken er blevet eks-
tra vigtig med skolereformen, som medfører, at 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. 

Men heldigvis kan der gøres noget ved problemerne. Erfaringerne fra Roskilde 
Kommune er nemlig, at målrettet træning fire timer om ugen i otte uger er nok til, at 
langt de fleste børn oplever forbedringer. 

Lise Hansen kunne til Sjællandske Tidende og Nordvest Nyt fortælle, at Danske 
Fysioterapeuter har kontaktet alle kommuner i Region Sjælland 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 aviserne. 

Efterfølgende har Lise Hansen blandt andet været til møde med formanden for 
Børne- og Undervisningsudvalget i Ringsted og haft foretræde for Børne-og Familie-
udvalget i Kalundborg Kommune. Hensigten var at fortælle, hvordan fysioterapeuter 
i folkeskolen kan være med til at fremme børns læring, sundhed og trivsel. I begge 
udvalg var der stor interesse for budskabet. 

Og så har Danske Fysioterapeuter inviteret en række sjællandske kommunalpo-
litikere til at besøge Katrinedalsskolen i Svinninge, hvor der er fokus på motorisk 
udvikling og social inklusion i indskolingen, og hvor der både er lærere, pædagoger, 
fysioterapeuter, ergoterapeuter og sundhedsplejersker tilknyttet skolen. 

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 svenske 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 indsats 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 på Bornholm. 

FYSIOTERAPEUTER 
I FOLKESKOLEN

SEK TION 2
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FLERE ÆLDRE: Overgangs-
tilbud vil gøre det muligt 
at forebygge problemer 
med overbelægning på de 
medicinske afdelinger, lige-
som det kan hjælpe med at 
håndtere det ekstra tryk på 
sundhedssystemet, der vil 
komme i takt med, at der 
bliver flere ældre. 

Af Grete Christensen  
Formand for 
Dansk Sygeplejeråd

»Status på sundhedsområdet«. Sådan 
lyder titlen på den rapport Sundheds- 
og Ældreministeriet offentliggjorde 
for nylig, hvor jeg blandt andet kunne 
læse om massive overbelægninger på 
især medicinske afdelinger, om geo-
grafisk ulighed i behandlingen og ud-
sigt til, at antallet af borgere over 80 år 
vil blive fordoblet og stige med cirka 
278.000 personer frem mod 2040.

Der er ikke meget nyt eller overras- 
kende i denne status, der også fortæller 
om udfordringerne her på Sjælland. 
Men den fik den nye sundheds- og æl-
dreminister, Sophie Løhde (V), til at 
slå fast, at det er uværdigt, at patienter 
skal ligge på gangene på sygehusene, 
og at regeringen vil prioritere indsat-
sen for de ældre medicinske patienter.

 Alt imens vi venter på, hvad minis- 
teren konkret vil gøre, er det oplagt 
at skæve til, hvad der allerede sker af 
initiativer rundt om i landet. For der er 
steder, hvor man prøver at løse de aktu-
elle problemer på sin egen måde. Hvor 
man forsøger at forebygge, at borgere 
bliver unødigt indlagt på de medicin-
ske afdelinger og ikke mindst undgå, at 
borgere må blive på sygehuset, selvom 
de er færdigbehandlet. Dem bør vi lære 
af.

Midlertidigt ophold
Et af de steder havde jeg glæden af at 
besøge for nylig. Morsø Afklaringscen-
ter hedder det og er et sted, hvor borge-
re kan være midlertidigt, indtil deres 
sygdomstilstand er afklaret. Her er 24 
stuer til borgere med alle mulige pro-
blemstillinger, men som har det til fæl-
les, at de ikke er syge nok til at være på 
sygehuset, men heller ikke raske nok 
til at komme hjem. Her er patienter, der 
har fået et brud på benet og er blevet 
behandlet på sygehuset, men som kan 
være her, indtil de kan klare sig hjem-
me. 

Der er demente, som er der for at af-
laste for deres ægtefælle derhjemme, 
og så er der patienter, der af forskellige 
årsager - medicinske, psykiske som so-
ciale - har behov for hjælp. I stedet for 
at komme på sygehuset, kan borgerne 
være på centret og få den rette pleje og 
hjælp af sygeplejersker og social- og 
sundhedsassistenter, ind til de er klar 
til at komme hjem. Uden at have været 
forbi sygehuset.

Afklaringscentret i Morsø Kommu-
ne er en del af en forebyggende indsats 
i kommunen, som har fået antallet af 
borgere, der bliver indlagt på sygehu-
set, til at falde. Ligeledes er det heller 
ikke kommunens færdigbehandlede 
borgere, der fylder på de medicinske 
afdelinger på sygehusene, viser ny sta-
tistik fra Danske Regioner. Borgerne 
har nemlig et sted at komme hen, når 
sygehusbehandlingen er slut, selvom 

de endnu ikke kan klare sig hjemme.
Jeg tror, at vi i langt højere grad har 

brug for at tænke i sådanne overgangs-
tilbud, der kan forebygge indlæggelser 
og genindlæggelser samt tage imod pa-
tienter fra sygehusene, der stadig har 
brug for sundhedsfaglig pleje og hjælp, 
før de kan komme hjem. Ikke nødven-
digvis en tro kopi af Morsø Afklarings-
center og ikke en erstatning af hjem-
mesygeplejen. Men derimod et tilbud i 
kommunerne, hvor borgerne er sikret 
den nødvendige pleje og behandling, 
der med de stadig kortere indlæggel-
sestider ikke er tid og plads til på syge-
husene.

Et sådan overgangstilbud vil gøre 
det muligt at forebygge problemer med 
overbelægning på de medicinske afde-
linger, ligesom det kan hjælpe med at 
håndtere det ekstra tryk på sundheds-
systemet, der vil komme i takt med, 
at der bliver flere ældre. Formår man 
samtidig at stille nationale krav om 
et sådant ensartet tilbud i alle kom-
muner, sikrer man også, at det ikke 
er postnummeret, der afgør, hvilken 
hjælp borgerne får.

Overgangstilbud kan 
forebygge indlæggelser

»  Afklaringscentret i Morsø 

Kommune er en del af en forebyg-

gende indsats i kommunen, som 

har fået antallet af borgere, der 

bliver indlagt på sygehuset, til at 

falde.
Synspunkt

Morsø Afklaringscenter er et sted, hvor borgere kan være midlertidigt, indtil deres sygdomstilstand er afklaret, skriver Grete Christensen (i mid-
ten), som anbefaler en tilsvarende løsning på Sjælland. Til venstre Jette Dissing, sygeplejerske og leder af Morsø Afklaringscenter. Til højre 
sygeplejerske Pia Jørgensen. Foto: Simon Knudsen

Af Lise 
Hansen 
Formand 
Danske  
Fysiotera- 
peuter i  
Region  
Sjælland

Hvert femte barn, der star-
ter i skole, kæmper med dår-
lig motorik. Den dårlige ny-
hed er, at det går ud over de-
res sundhed, indlæring og 
sociale relationer. Den gode 
nyhed er, at der ikke skal 
meget til for at hjælpe dem.

Erfaringer fra Roskilde 
Kommune, som er længst 
fremme, viser, at 19 procent 
af børn, der starter i skole, 
har dårlig motorik. Det be-
tyder, at omkring 1800 børn 
med dårlig motorik netop nu 
er begyndt i skole her i Regi-
on Sjælland. 

Heldigvis viser erfarin-
gerne fra Roskilde også, at 
målrettet træning fire timer 
om ugen i otte uger er nok 
til, at langt de fleste børn op-
lever store forbedringer. 

Motorikken er blevet eks-
tra vigtig med skolerefor-
men. Der skal nu indgå 45 
minutters fysisk aktivitet i 
en skoledag. Det er et enormt 
fremskridt. Men hvis man er 
et af de mange børn, der har 
svært ved at ramme en fod-
bold eller komme op i klat-
restativet, så er mere fysisk 
aktivitet ikke nødvendigvis 
noget, man glæder sig til. 
Det bliver alt for let endnu en 
kilde til nederlag. 

Husk på de udsatte børn
Derfor har vi kontaktet alle 
kommuner i Region Sjæl-
land med forslag til, hvad de 
kan gøre. Jeg håber, at poli-
tikerne, når de i disse dage 
diskuterer budget, vil huske 
på de motorisk udsatte børn.  

Samtidig er det værd at 
overveje, hvordan man kan 
bruge de 45 minutter opti-
malt. Sundhedsstyrelsen 
anbefaler, at børn skal være 
fysisk aktive mindst 60 mi-
nutter om dagen med mode-
rat til høj intensitet. Det be-
tyder oversat til almindeligt 
dansk, at de skal have pul-

sen op. Der er solid evidens 
for, at fysisk aktivitet frem-
mer både trivsel, sundhed 
og indlæring.

Størst muligt udbytte
Den fysiske aktivitet er alt-
så ikke noget, der kommer 
i anden række efter under-
visningen. Det er en forud-
sætning for, at børnene får 
størst muligt udbytte af det, 
der foregår i timerne. 

Heldigvis oplever vi, at 
der på skoler over hele lan-
det kommer mere fokus på, 
hvordan man integrerer 
fysisk aktivitet med den øv-
rige skoledag. Jeg vil gerne 
opfordre skoler og politike-
re til at lade sig inspirere af 
hinanden. Men også til at 
overveje, om det ikke er en 
overvejelse værd, at få for 
eksempel fysioterapeuter, 
der har stort kendskab til 
bevægelse og fysisk udfol-
delse med i arbejdet.

Det er nu engang bedre at 
forebygge end at helbrede. 
Når vi hjælper vores børn til 
et fysisk aktivt liv, så giver 
vi dem også de bedste chan-
cer for en god skolegang og 
et langt og sundt liv. 

Mange skolebørn 
kæmper med  
dårlig motorik

En ny skole - år 2

 » Vi skal bygge bro mellem eksperter og borgere, 

mellem det elitære og det folkelige, men også mellem 

fortid og nutid, mellem vores historiske arv og troens 

rolle i dag.

Morten Thomsen Højsgaard, leder af DR Historie og Tro,  
til Kristeligt Dagblad.

  DAGENS CITAT

»  Der er solid evidens 

for, at fysisk aktivitet 

fremmer både trivsel, 

sundhed og indlæring.



VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI
DER BLIVER HOLDT skarpt øje med den vederlagsfri fysioterapi 
i landets kommuner. De senere år er der kommet flere patienter, 
der får vederlagsfri fysioterapi, fordi flere mennesker med handi-
caps og fremskredne sygdomme lever længere, og fordi politiker-
ne på Christiansborg har besluttet at lade ordningen omfatte flere 
grupper. Derfor er udgifterne steget.

Det er de praktiserende læger, der henviser, og patienterne selv, 
der vælger, hvor de vil behandles, mens kommunerne afholder 
udgifterne. 

Det har fået flere kommuner til at ville skære i udgifterne til 
ordningen. Et forsigtigt skøn fra Danske Fysioterapeuter, på 
baggrund af tal fra Danmarks statistik, viste, at kommunerne 
i Region Sjælland i 2016 samlet satte 19 millioner for lidt af på 
budgettet. Eller sagt på anden vis, blev der afsat 15 procent færre 
kroner på budgettet for 2016, end der blev brugt på vederlagsfri 
fysioterapi året før. 

Det er ikke rimeligt. For som regionsformand Lise Hansen 
påpegede, er vederlagsfri fysioterapi en sundhedsydelse, der gives 

til borgere med diagnoser som sclerose, cystisk fibrose og muskel-
svind. Borgerne har ikke noget ønske om at belaste kommunens 
økonomi, men ønsker blot at bevare deres funktion og førlighed. 
Derfor skal der selvfølgelig sættes tilstrækkeligt med penge af på 
budgetterne til denne sygebehandling.

Det er vigtigt at politikerne såvel i kommunerne som på Christi-
ansborg har kendskab til, hvordan fysioterapi kan hjælpe menne-
sker med handicaps og fremskredne sygdomme. Det var baggrun-
den for, at Danske Fysioterapeuter Region Sjælland i november 
2016 inviterede sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, Liselott 
Blixt på besøg hos klinikken A-Fys i Solrød Strand. 
Her fik fysioterapeut Mark Abildhauge mulighed for at vise, hvad 
det er for behandling, borgerne får under den vederlagsfri ordning, 
og hvilken betydning behandlingen har, for at borgerne kan 
bevare deres funktionsniveau. Og som Liselott Blixt efterfølgende 
sagde til Sjællandske Tidende, “har det har været dejligt at møde 
fysioterapeuter, der brænder for at hjælpe, og nogle borgere, der 
virkeligt går til den, selvom de har noget at slås med.” 

Regionsformand Lise Hansen, 
Danske Fysioterapeuter, sundheds-
ordfører Liselott Blixt (DF) og 
fysioterapeut Mark Abildhauge, A-Fys. 
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FYSIOTERAPEUTER 
I FOLKESKOLEN

FYSIOTERAPEUTER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN OG PSYKIATRIEN 
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, der behandler sager 
om ressourceforløb, fleksjob eller førtids-
pension. 

9 ud af 10 kommuner vurderer, at 
fysioterapeuter har en gavnlig effekt på 
borgernes mulighed for at komme i arbej-
de. Og knap hver fjerde kommune mener, 
at fysioterapi bør inddrages i større om-
fang, viser en undersøgelse, som Danske 
Fysioterapeuter har foretaget. 

Det er baggrunden for, at regionsbe-
styrelsen har holdt netværksmøder og 
etableret netværk blandt fysioterapeuter 
i Region Sjælland, der arbejder i beskæf-

tigelsesindsatsen. Næste skridt er, at 
regionsbestyrelsen tager kontakt til de 
kommunale beskæftigelsesudvalg for 
at gøre opmærksom på fysioterapeuters 
kompetencer og værdien i en tidlig ind-
sats overfor udsatte borgere. 

Bestyrelsen har endvidere haft fokus på 
behovet for at få ansat flere fysioterapeu-
ter i psykiatrien. Vi ved, at fysisk aktivitet 
kan være med til at forebygge mange af de 
livsstilssygdomme, som mennesker med 
psykiske sygdomme ofte får, og som med-
virker til, at de i gennemsnit dør 15 – 20 år 
tidligere end andre borgere. Vi ved også, at 
fysisk aktivitet og psykiatrisk fysioterapi 
kan være med til at forebygge tvang og 
give mennesker med psykiatriske syg-
domme en bedre dagligdag. Og så ved vi, 
at fysioterapi kan øge kropsbevidstheden 

og give borgere og patienter strategier for, 
hvordan de bedre kan mestre de psykiske 
problemer. Derfor er der behov for flere 
fysioterapeuter i psykiatrien.

Det har været budskabet fra Lise Han-
sen og bestyrelsesmedlemmerne fra Regi-
on Sjælland, når de har holdt møder, bl.a. 
med ledelsen fra det psykiatriske sygehus 
i Slagelse og psykiatrien Syd i Vordingborg. 
Og så er UC Sjælland blevet opfordret til 
at oprette praktikpladser i psykiatrien, så 
de studerende får mulighed for at stifte 
bekendtskab med området. 

Endelig er det vigtigt, at der er inte-
resse blandt fysioterapeuter til at søge 
de stillinger, som bliver slået op i psykia-
trien. For ellers får borgere og patienter 
med psykiatriske sygdomme ikke gavn af 
fysioterapeuters tilbud. 
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4000 FRISBEE’ER blev der 
delt ud til deltagerne på 
Folkemødet 2016, da Dan-
ske Fysioterapeuter satte 
fokus på behovet for fysisk 
aktivitet og fysioterapi til 
motorisk svage skolebørn. 
Bestyrelsesmedlemmerne 
af Region Sjælland, iklædt 
blå jakker og tasker med 
foreningens logo, delte 
frisbee’er og foldere med 
foreningens budskaber ud 
og deltog i en række politi-
ske debatter. Folkemødet 
giver gode muligheder 
for at møde borgmestre, 
udvalgsformænd og poli-
tikere fra Sjælland. Og det 
benyttede bestyrelsen sig 
selvfølgelig af. Både i 2015 
og 2016. 

FOLKEMØDET

Så starter Folkemødet 2016. 

Bestyrelsen i 
Region Midtjylland 
er klar til at tage på 
Folkemøde 2016. 

Så er de sidste fris-
bee’er ved at være 
delt ud til deltagerne 
på Folkemødet 2016. 
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NYE STUDERENDE 

UDDANNELSE 

DE SENESTE TO ÅR er der kommet lidt flere studerende på de to professionshøjskoler i Region Sjælland. I 2014 blev der 
optaget 82 studerende på Professionshøjskolen Sjælland University College i Roskilde, mens tallet i 2016 var steget til 94 
studerende. På Professionshøjskolen Sjælland University College Næstved blev der i 2014 optaget 80 studerende, mens 
tallet i 2016 var steget til 85 studerende. 

De studerende skal lære Danske Fysioterapeuter at kende. Derfor er regionsformand Lise Hansen sammen med en konsulent fra Danske Fysioterapeuter 
på besøg på professionshøjskolerne i Roskilde og Næstved 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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VELLYKKET  
MINI-FAGFESTIVAL 
ET FAGLIGT OVERFLØDIGHEDSHORN. Det var, hvad de 
mere end 100 deltagere på Mini-Fagfestival oktober 2016 
i Ringsted blev præsenteret for. Under titlen Fysioterapi i 
bevægelse fik deltagerne lejlighed til at få ny faglig viden 
og have socialt samvær med gamle studiekammerater 
samt tidligere og nuværende kollegaer. På Mini-Fag-
festivalen kunne man bl.a. høre oplæg om fremtidens 
praksissektor, fysioterapeuter på skadestuen og hvordan 
patienter og borgere opnår de bedste resultater af træ-
ningen. Mini-Fagfestival finder sted hver tredje år. Næste 
gang bliver i efteråret 2019. 

Svenske Jessica Parnevik-Muth 
viser på Mini-Fagstivalen, 
hvordan fysioterapeuter opnår 
det bedst mulige resultat af 
træningen. Forklaringen er 
simpel og ligetil. Find årsagen 
og behandl den.

FAGLIG UDVIKLING 
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MEDLEMSAKTIVITETER 

ARRANGEMENTER 2015 OG 2016
2015
Sundhedsforsikringer, 12. januar
Oplægsholdere: Esben Riis, Anne Bisgaard og Claus Pedersen
Inkontinens og bækkenbundstræning hos mænd, 24.februar
Oplægsholdere Peter Klarskov og Sigrid Tibæk
Smerter i underlivet hos kvinder, 17.marts
Oplægsholder Hanne Ryttergaard
Valgmøde i forbindelse med Folketingsvalg 2015, 13.april
I samarbejde med Sundhedskartellet, Region Sjælland
Deltagelse af 7 folketingskandidater.
Generalforsamling 2015, 16. april
Netværksmøde for ledende fysioterapeuter 
og ergoterapeuter, 4. september
Oplægsholder Susanne Sondrup Eriksen.
Årsmøde for praktiserende fysioterapeuter, 18. november
Fremtidens praksissektor, 25. november

2016
Skulderproblematikker, 25. februar
Oplægsholder Sven Lausen
Når “enden” er god er alting godt 
– om afføringsproblematikker, 9. marts
Oplægsholdere Fysioterapeut Birte Bonde og 
sygeplejerske Gerd Johnsen

Netværksmøde for fysioterapeuter i hverdagsrehabilitering, 4. april
Oplægsholder Sille Frydendal
Mænd, inkontinens, rejsningsproblemer, smerter i underlivet/
bækkenbund – træning og behandling, 27. april
Oplægsholder Hanne Ryttergaard.
Workshop om implementering af kliniske retningslinjer, 20. juni.
Oplægsholdere Enhed for Kvalitet.
Netværksmøde for Fysioterapeuter i hverdagsrehabilitering, 
14. september
Oplæg ved Sannie Jørgensen
Netværksmøde for ledende fysioterapeuter og ergoterapeuter 
23. september.
Oplægsholder Søren Voxted, SDU.
Minifagfestival: Fysioterapi i bevægelse, 1. oktober
Diverse oplægsholdere hele dagen.
Hvilken politik skal Danske Fysioterapeuter føre, 12. oktober
Medlemsmøde i forbindelse med Repræsentantskabsmøde 2016.
Møde for praktiserende om arbejdsgiverforening, 17. november
Oplægsholdere fra Danske Fysioterapeuter
Årsmøde for praktiserende fysioterapeuter, 17. november
Oplægsholdere fra Danske Fysioterapeuter.
Fysioterapeuter i lægepraksis, 28. november
Oplægsholdere Torben Fihl, Gurli Petersen og Rene Andreasen.

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

FLERE MEDLEMMER
DER ER KOMMET flere medlemmer af Dan-
ske Fysioterapeuter i 2016; præcis 461. Nogle 
af disse er sjællændere. 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 Dan-
ske Fysioterapeuter 1. januar 2017 var 14.675, 
og at 1.572 af dem bor i Region Sjælland. 
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Generalforsamling april 2015 

HAR DU ELLER din arbejdsplads lyst til at 
planlægge et fagligt arrangement for dine 
kollegaer, så kan du få hjælp fra Danske 
Fysioterapeuter Region Sjælland. I kan få 
økonomisk støtte til arrangementet, og 
vi kan bl.a. hjælpe med lokaler, annonce-
ring, kontakter m.v. Vi har afsat 40.000 
kroner i både 2017 og 2018 til arrangemen-
ter arrangeret af medlemmerne. Vi har 
ligeledes afsat 10.000 kroner til etablering 
af netværk. Så hvis du eller dine kollegaer 
arbejder med særlige områder af fysiote-
rapien, og I ønsker at etablere et netværk, 
så tag kontakt. Læs mere på fysio.dk eller 
send en mail til sjaelland@fysio.dk 

SØG STØTTE TIL  
DIT ARRANGEMENT

VIL DU HOLDE dig opdateret om, hvad der foregår af fysioterapifaglige ar-
rangementer og fyraftensmøder for fysioterapeuter i Sjælland, bør du følge 
Facebooksiden for Danske Fysioterapeuter Region Sjælland. Giv os et like. 

FØLG DANSKE FYSIOTERAPEUTER 
REGION SJÆLLAND PÅ FACEBOOK 

Møde for tillidsrepræsentanterne i Region Sjælland 
med gensidig sparring på aktuelle udfordringer på 
arbejdspladserne og diskussion om betydningen af 
social kapital. 
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REGIONSBESTYRELSEN 
Lise Hansen, formand

Lisbet Jensen

Lars Nielsen

Mark Ebbesen

Rosa Fuglsang

Lisbeth Schrøder

Line Reffelt Jørgensen

Malene Parbst Jespersen

Marjanne den Hollander

REGION SJÆLLAND REGNSKAB 2015 OG 2016

SÅDAN BRUGES PENGENE

UDGIFTER
  2015 2016
n   Administration 87.207  85.407
n   Web 22.840  1.220
n   FOrmand 12.902  9.686
n   Bestyrelse 103.822  64.803
n   Folkemøde  43.933
n   Generalforsamling 95.876
n   Medlemsaktiviteter 32.169  51.960
n   Mini fagfestival   172.157
n   Diverse  329

I alt 354.815  429.495

INDTÆGTER
  2015 2016
Regionstilskud 332.808  338.577
Overført fra foregående år 117.622  95.616
Mini fagfestival   43.955

I alt 452.445  478.148

25%

6%
4%

29%

27%

9%

2015
Udgifteri alt:  
354.815 kr.

20%

2%

15%

12%

40%

2016
Udgifteri alt:  
429.495 kr.

11%  n   Web >0,3%



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 

Sjælland vil vi bruge fortælling og slogan, når vi 
skal markedsføre os og fortælle borgere og poli-
tikere, 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 Lise Hansen, Danske Fysioterapeuter 
Region Sjælland

Fysioterapiens kerne


