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Af Stine Bøgh Pedersen        

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

Desværre har vi de seneste år forsat oplevet besparelser og 
omstruktureringer, såvel på regionens hospitaler som i en række 
sjællandske kommuner. Værst var det, da Region Sjælland i 
efteråret 2018 meldte ud, at der skulle fyres 317 medarbejde. Det 
lykkedes heldigvis at reducere antallet, men det var umuligt helt 
at undgå fyringer.  

Fysioterapeuter på hospitaler og i kommuner er presset i dag-
ligdagen, og der er behov for flere ressourcer til hele sundhedsom-
rådet. Det har vi i regionsbestyrelsen konsekvent peget på over for 
politikerne og i medierne. Og det vil vi blive ved med at gøre. 

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

I 2018 blev foreningen 100 år. Det blev fejret på behørig vis ved 
et meget velbesøgt jubilæumsarrangement i på Menstrup Kro 
ved Næstved. 200 medlemmer fra regionen deltog i løjerne, der 
både bød på bobler & buffet, musik & underholdning og en række 
spændende indlæg, blandt andet fra Chris MacDonald, der gav sit 
bud på, hvordan fysioterapeuter de næste 100 år forsat kan holde 
mennesker i bevægelse. Det var en storslået aften.

Og så vil jeg benytte pladsen her til at gøre reklame for de 
medlemsarrangementer, som vi afholder i regionen. Du kan i 
beretningen læse, hvad vi har haft på programmet i 2017 og 2018, 
blandt andet det velbesøgte dialogmøde. 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 ide til et fag-
ligt arrangement. Tøv ikke med at tage kontakt. 

Endelig vil jeg opfordre dig til at læse beretningen og deltage 
på generalforsamlingen 30. april i Ringsted. Her har du mulighed 
for at være med til at bestemme, hvilke emner vi skal sætte fokus 
på de næste par år, og hvem der skal sidde i regionsbestyrelsen. 
Og ikke mindst være sammen med en række gode kollegaer. Vi 
serverer lidt at spise og byder på et oplæg af foredragsholder og 
radiovært Michelle Hviid om mennesket bag patienten.  

Jeg håber vi ses. 

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

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

Kilde: DSA. Pr. 1. oktober
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DE SENESTE ÅR er der kommet flere fysioterapeuter i de sjæl-
landske kommuner. I september 2016 var der ansat 570 fysiotera-
peuter på de kommunale trænings- og ældrecentre, mens antallet 
af kommunale fysioterapeuter var vokset til 637 i september 2018. 
67 kommunale fysioterapeuter mere er det blevet til i perioden. 

Til gengæld er der kommer færre fysioterapeuter på sygehusene 
i Region Sjælland. I september 2016 var der ansat 248 hospitalsfy-
sioterapeuter, men antallet var faldet til 231 i september 2018. Det 
er 17 færre end to år tidligere. 

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

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

I samme periode har kommunerne overtaget en række nye sund-
hedsopgaver, bl.a. i forhold til forebyggelse og håndtering af borgere 
med kroniske sygdomme. Eksempelvis har Kalundborg kommune valgt 
at gøre en særlig indsats for at styrke børns motorik, når de starter i 
skolen, og har derfor ansat en ekstra fysioterapeut og ergoterapeut. 

Samtidig med at der bliver færre fysioterapeuter på sygehusene, 
har de fået en række nye opgaver. Blandt andet på Slagelse Sygehus, 
hvor der er tilknyttet fysioterapeuter til skadestuen. De udreder og 
diagnosticerer patienter med lettere skader i bevægeapparatet og 
giver dem råd og vejledning om, hvordan de bedst kan håndtere 
deres skade. 

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

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

Selv om der er kommet flere fysioterapeuter på arbejdsmarkedet 
de seneste år, har ledighedsprocenten ligget forholdsvis konstant 
på mellem 2 og 4 procent fuldtidsledige blandt medlemmerne af 
Sundhedsorganisationernes A-kasse. Ledigheden i Region Sjælland 
ligger dog under landsgennemsnittet. I oktober 2018 lå ledigheden 
blandt fysioterapeuter i Region Sjælland på 1,27 procent, hvor lands-
gennemsnittet var på 2,52 procent. 

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

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

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

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

Kilde: KRL. Pr. 1. september
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SAMMENHOLD GAV GOD AFTALE
DET GAV GODE RESULTATER, at offent-
ligt ansatte stod skulder ved skulder under 
det fem måneders lange overenskomstfor-
løb i 2018. I juni stemte 99,2 procent af de 
stemmeberettigede medlemmer ja til en 
ny treårig aftale, der giver fysioterapeuter 
i kommune og regioner omkring 2.200 
kroner mere i løn per måned. 

I begyndelsen af marts varslede fagbe-
vægelsen strejke, da forhandlingerne var 

kørt fast. Det betød, at 67 fysioterapeuter 
i en række sjællandske kommuner og på 
regionens sygehuse skulle indstille sig på 
at strejke. Få dage efter valgte arbejdsgi-
verne at varsle en omfattende lockout, der 
ville lamme landet. 

Forligsmanden udsatte konflikten to 
gange, til der i slutningen af april endelig 
blev indgået aftale for mere end 800.000 
offentligt ansatte. Ikke mindst som følge 

af det pres, som pædagoger, sygeple-
jersker, portører, IT-folk, fysioterapeuter 
med flere lagde på arbejdsgiverne, og den 
folkelige opbakning, der var til fagbevæ-
gelsens krav. 

I Roskilde, Køge, Næstved, Holbæk, 
Haslev og Kalundborg var der demonstrati-
oner, hvor fysioterapeuter var synlige med 
deres røde konflikt-sweatshirts og skilte 
med Danske Fysioterapeuters logo. 

Fysioterapeuter, 
ergoterapeuter og 
andre offent-
ligt ansatte til 
demonstration i 
Haslev. 

Giv et dyt, hvis  
du støtter de  

offentligt ansatte, 
var budskabet 

til bilisterne i 
Næstved. 
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PRES PÅ FYSIOTERAPEUTER  
PÅ SYGEHUSE OG I KOMMUNERNE   
DER SKAL FYRES 317 medarbejdere og nedlægges flere hundre-
de ubesatte stillinger. Sådan lød meldingen fra Region Sjælland i 
september 2018. Flere ældre borgere med komplicerede sygdom-
me og stigende udgifter til medicin gør det nødvendig at spare 
184 millioner kroner på budgettet for 2019, lød forklaringen fra 
regionsrådspolitikerne. 

Danske Fysioterapeuter og 23 andre faglige organisationer 
reagerede skarpt på udmeldingen. Masseafskedigelserne vil 
betyde øget arbejdspres, dårligt arbejdsmiljø og ramme paten-
terne. På længere sigt vil det tappe de sjællandske sygehuse for 
kvalitet, faglig viden og økonomi, skrev organisationerne i en 
direkte henvendelse til politikerne. 

Der blev indkaldt til demonstrationer i flere byer og afholdt 
faglige møder på sygehusene. På Sorø Sygehus tændte de an-
satte et lys uden for sygehuset for hver medarbejder, der skulle 
afskediges, som en stille protest. 

Presset førte til, at politikerne valgte at reducere antallet af 
afskedigelser i den budgetaftale, der blev indgået. 198 medar-
bejdere, heraf to fysioterapeuter mister deres arbejde og 100 

får tilbudt andet job i regionen. Samtidig nedlægges en række 
vakante stillinger. 

De seneste år har der flere gange været sparerunder, om-
struktureringerne og fyringsrunder på sygehusene i regionen. 

Positivt er det, at regeringen og Dansk Folkeparti i efteråret 2017 
valgte af suspendere sygehusene effektiviseringskrav på 2 procent 
om året. Det var et skridt i den rigtige retning, men der blev desvær-
re ikke afsat flere ressourcer til de ansatte på sygehusene. 

Fysioterapeuter, sygeplejersker og læger har mærket hvordan 
sparekravene går ud over patienterne og arbejdsmiljøet. Der er 
de seneste år blevet mindre tid til patienterne. Mange får ikke 
den nødvendige træning under indlæggelsen eller bliver udskre-
vet uden en genoptræningsplan. 

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

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

SAMMENHOLD GAV GOD AFTALE

POLITISK INTERESSEVARETAGELSE 

DANSKE FYSIOTERAPEUTER 
I MEDIERNE
DET ER VIGTIGT at være til stede i medierne. Både når der skal deles ros ud for 
særlige trænings-og rehabiliteringsindsatser over for borgere og patienter, og når 
der skal skabes opmærksomhed om konsekvenserne af besparelser i kommuner 
og sygehuse. Derfor er det højt prioriteret at gøre Danske Fysioterapeuter til en 
synlig aktør i medierne. 

Fra perioden 1. september 2016 til 1. august 2018 har Danske Fysioterapeuter 
været i medierne 437 gange. Hvis den tilsvarende omtale skulle købes som annon-
ce, ville det koste 10,1 millioner kroner. 

Fysioterapeuter i lægepraksis kan afhjælpe læge-
mangel var budskabet fra regionsformand Stine 
Bøgh Pedersen i januar 2019 i Dagbladet. 
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KOMMUNALVALG 
TIDSPUNKTET VAR GODT.  Derfor besluttede Danske Fysioterapeu-
ter nogle måneder før kommunalvalget i 2017 at sætte fokus på en 
række problemstillinger på sundhedsområdet. Det er nemlig lettere 
at få opmærksomheden fra landets borgmestre, regionformænd 
og regions- og kommunalpolitikere, når de står for at skulle vælges. 
I Region Sjælland blev Slagelse, Næstved og Lolland kommuner 
valgt ud, og så selvfølgelig politikerne i Regionsrådet. 

Budskaberne var, at fysioterapeuter kan skabe mere sundhed og 
modvirke stigende udgifter i indsatsen over for børn, ældre og bor-
gere, der har behov for genoptræning. Kommunerne blev opfordret 
til at satse på tidligt at forebygge og rehabilitere og gøre motorik-
forløb til en fast del af indskolingen, og regionerne til at gøre brug 
af fysioterapeuter på akutafdelinger og skadestuer. 

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

 

RUNDTUR PÅ SYGEHUSE  
REGIONSFORMAND LISE HANSEN og formand 
Tina Lambrecht var på besøg på Holbæk Sygehus 
for at høre om de udfordringer og muligheder,  
fysioterapeuter på sygehusene står med. 15 syge-
huse over hele landet fik i 2017 og 2018 besøg af 
Danske Fysioterapeuter. Besøgsrunden resulterede 
i et politisk udspil med 10 konkrete forslag til, 
hvordan patienterne i højere grad kan få gavn af 
fysioterapeuters kompetencer. Eksempelvis ved at 
tilknytte fysioterapeuter i akutmodtagelserne på 
sygehusene og have større fokus på at mobilisere 
patienter under indlæggelsen. 

Der var valgcafe og mulighed for at møde regionspolitikerne forud for  
kommunal- og regionsrådsvalget i efteråret 2017. Her blev bl.a. diskuteret 
arbejdsmiljø, rekruttering og fastholdelse af ansatte på sygehusene og mulig-
hederne for i større omfang af benytte medarbejdernes kompetencer  
på regionens sygehuse. 

Regionsformand Lise Hansen og formand Tina Lambrecht 
besøgte i 2018 Holbæk Sygehus, hvor de blandt andet  
hørte om udegående geriatriske teams, specialiserede 
genoptræningsplaner og samarbejdet med de øvrige  
faggrupper på sygehuset. 
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KOMMUNALVALG 

FLERE FYSIOTERAPEUTER I LÆGEPRAKSIS
DER MANGLER praktiserende læger i 
en række kommuner i Region Sjælland. I 
Stevns kommune har alle praktiserende 
læger lukket for tilgangen af nye patien-
ter, mens 90 procent af lægerne i Roskil-
de og 84 procent i Vordingborg kommu-
ner ikke har plads til nye patienter. Og 
ingenting tyder på, at lægemanglen bliver 
mindre fremover. 

Det er baggrunden for, at Danske  
Fysioterapeuter foreslår lægerne at 
tilknytte fysioterapeuter til deres praksis. 
For fysioterapeuter kan varetage en ræk-
ke opgaver, som aflaster lægen. 

Hver fjerde patient henvender sig 
til sin læge, fordi der er problemer med 

muskel og led. Her er fysioterapeuter eks-
perter og kan aflaste den praktiserende 
læge. Beregninger viser, at der i gen-
nemsnit vil være plads til 200 patienter 
mere hos en praktiserende læge, hvis 
de tilknytter en fysioterapeut til praksis 
nogle timer om ugen. 

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

Det er da også baggrunden for, at 
sundheds- og ældreminister Ellen Trane 
Nørby i juni 2018 præsenterede regerin-

gens forslag til at løse problemerne med 
mangel på praktiserende læger ved at 
bruge langt mere hjælpepersonale, blandt 
andet fysioterapeuter. Målet er, at 40 
procent af de praktiserende læger i 2025 
skal have tilknyttet en sundhedsfaglig 
person, som ikke er læge. 

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

DER VAR ELASTIKTRÆNING på programmet på Folkemødet  
i Allinge på Bornholm i juni 2017. Her var regionsbestyrelsesmed-
lemmer fra Region Sjælland med til at dele 3500 trænings- 
elastikker og træningsprogrammer ud til de mange interesse-
rede borgere og deltog i en række politiske debatter om blandt 
andet børn og motorik, psykiatrisk fysioterapi og fysioterapeuter 

i lægepraksis. Danske Fysioterapeuter var på Folkemødet i  
Allinge såvel i 2017 som 2018. 

I august 2018 kunne man også møde fysioterapeuter på 
Folkemødet på Møn. Her havde Danske Fysioterapeuter Region 
Sjælland i samarbejde Stege Fysioterapi opstillet stand, hvor 
borgerne kunne høre om fysioterapi og foreningens arbejde. 

SJÆLLANDSKE FYSIOTERAPEUTER PÅ 
FOLKEMØDET I ALLINGE OG PÅ MØN

Der var pjecer, bolsjer 
og god råd at hente i 
den stand, som Danske 
Fysioterapeuter Region 
Sjælland havde opstillet på 
Folkemødet på Møn, der 
blev afholdt i august 2018. 
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SUNDHEDSREFORM OG DIREKTE ADGANG TIL FYSIOTERAPI
I MIDTEN AF JANUAR 2019 fremlagde 
regeringen sit længe ventede udspil til en 
sundhedsreform. Intentionen er, at menne-
sker med kroniske sygdomme i højere grad 
skal følges og behandles i kommunerne. 
Målet er, at der i 2025 skal være 500.000 
færre ambulante kontakter og 40.000 
færre indlæggelser på sygehusene. 

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

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

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

Og så har Danske Fysioterapeuter peget 
på, at der bør sættes ind med superviseret 
fysisk træning i forhold til de fem udvalgte 
grupper patienter med kroniske lidelser, og 
at det er nødvendigt at inddrage alle sund-
hedsfaglige kompetencer, altså ikke kun 
læger og sygeplejersker, hvis målene med 
reformen skal nås. 

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

Hvis blot halvdelen af patienterne med 
smerter i ryg, nakke, hoved og led går direk-
te til fysioterapi, vil det kunne frigøre over 

400 praktiserende læger og dermed være 
med til at afhjælpe lægemanglen. Der er di-
rekte adgang til fysioterapi i Norge, Holland 
og England, og her er resultaterne gode. En 
række politiske partier har efterfølgende 
tilkendegivet, at de er positive overfor at 
indføre direkte adgang til fysioterapi. 

På Christiansborg er der bred politisk 
enighed om, at der er behov for at styrke 
det nære sundhedsvæsen. Så uanset hvem, 
der danner regering efter det kommende 
folketingsvalg, vil hovedintentionerne i 
regeringens udspil formentlig blive ført ud 
i livet. 

Dermed også sagt, at det vil få indflydel-
se på udviklingen på det fysioterapeutiske 
arbejdsmarked og for fysioterapeuter på 
sygehuse, i kommuner og praksissektoren 
i Region Sjælland. I den forbindelse lykkes 
det forhåbentligt de kommende to år at få 
sat projekter i gang i regionen med direkte 
adgang til fysioterapi. 

EN VIGTIG POLITISK ROLLE  
DANSKE FYSIOTERAPEUTERS fem regioner spiller en vigtig 
politisk rolle, når foreningens politik skal ud over rampen. I 
Region Sjælland er det regionsformand Stine Bøgh Pedersen og 
regionsbestyrelsesmedlemmerne, der har kontakter til borg-
mestre, udvalgsformænd, regionsrådsformanden, andre faglige 
organisationer m.v. og blander sig i den lokale debat i aviser og 
andre medier. Alt sammen med det formål at fremme fysiotera-
peuters og fysioterapifagets interesser. 

Eksempelvis hvis der bliver sparet på sygehusenes eller 
kommunernes budgetter eller der er behov for at rose særlige 
sundhedsfaglige initiativer. Og så er regionsformanden og regi-
onsbestyrelsesmedlemmerne løbende i kontakt med kommu-
nal- og regionsrådspolitikerne. Det bliver til mange samtaler og 
møder i løbet af et år. 

Regionsrådsformand Heino Knudsen besøgte i december 2018 Nykøbing 
Falster Sygehus, hvor han mødte ergo- og fysioterapeuter og selv prøvede 
små fysiske øvelser, som kan forbedre patienternes restitution. “Jeg lærer 
virkeligt meget på en sådan dag”, var kommentaren fra Heino Knudsen. 
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UDDANNELSE 

ANTAL OPTAGNE PÅ FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN 
UDDANNELSESSTED  2014 2015 2016 2017 2018
   
Professionshøjskolen Metropol 219 219 219 219 219
Professionshøjskolen UCC 80 80 80 80 80
Professionshøjskolen Sjælland University College 162 172 179 180 180
Professionshøjskolen UC Syddanmark 149 148 146 146 144
Professionshøjskolen Lillebælt University College 140 140 140 140 142
Professionshøjskolen VIA University College 226 226 226 226 226
Professionshøjskolen University College Nordjylland 150 150 150 150 150
 
I alt 1126 1135 1140 1141 1141

Kilde: UFM

Bachelorpris 
Fysioterapeut Linda Rasmussen 
fra Professionshøjskolen Absalon 
vandt Danske Fysioterapeuters  
Bachelorpris 2017. Hun har 
udviklet et spørgeskema til at 
afdække tilfredshed hos indlagte 
patienter på en afdeling for 
neurorehabliteirng. 
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MEDLEMSAKTIVITETER 

MEDLEMSMØDER OG ARRANGEMENTER 2017 OG 2018
2017

Netværksmøde om beskæftigelsesrettede indsatser, 10. januar 
i Slagelse
Oplæg ved konsulent René Andreasen, Danske Fysioterapeuter. 
15 deltagere. 
Fyraftensmøde om seksualitet og sygdom, 2. marts i Roskilde
Oplæg ved fysioterapeut og sexolog Hanne Ryttergaard.  
14 deltagere. 
Netværksmøde om palliativ fysioterapi, 8. marts i Næstved
Oplæg ved fysioterapeut Tina Busch Davidsen og docent, Jeanette 
Præstegaard, Professionshøjskolen Absalon. 42 deltagere. 
Generalforsamling i Danske Fysioterapeuter, Region Sjælland,
19. april i Ringsted
Oplæg ved coach og tidligere jægersoldat B. S. Christensen.  
135 deltagere. 
Netværksmøde om beskæftigelsesrettede indsatser,  
8. maj i Herfølge 
Oplæg ved fysioterapeut Hilbert Andersen, Faxe Kommune.  
13 deltagere.
Parkinsonson-dans, 19. maj i Slagelse
Danseundervisning ved Elisabeth Dalsgaard og oplæg ved  
neurolog Anne Korsgaard. 18. deltagere. 
Netværksmøde om palliativ fysioterapi, 30. maj i Roskilde
Oplæg ved Cand.jur. Lars Traugott-Olsen og docent Jeanette 
Præstgaard, Professionshøjskolen Absalon. 45 deltagere
Netværksmøde for hverdagsrehabilitering, 14. september  
i Slagelse.  
Oplæg ved udviklingsterapeut Jesper Vind Troelsen, Slagelse 
Kommune og faglig konsulent Gurli Petersen, Danske  
Fysioterapeuter. 17 deltagere.
Fyraftensmøde om ryg- og nakkeproblematikker,  
18. september i Slagelse
Oplæg ved fysioterapeuter Per Lind. 83 deltagere. 
Netværksmøde for ledende fysioterapeuter, 29. september  
i Slagelse 
Oplæg ved formand for Danske Fysioterapeuters lederråd,  
Lisbeth Schrøder og konsulent Lotte Colberg og Nicolai  
Kempel-Sigh, Danske Fysioterapeuter samt underviser Anne 
Vibeke Steffens. 5 deltagere. 
Fyraftensmøde for fysioterapeuter der overvejer at blive ledere, 
31. oktober i Slagelse.  
Oplæg ved Lotte Colberg, Danske Fysioterapeuter. 13 deltagere. 

Netværksmøde om beskæftigelsesrettede indsatser,  
7. november i Roskilde 
Oplæg ved fysioterapeut Morten Alberg, Jobcenter  
Vesthimmerland. 20 deltagere. 
Årsmøde for Praktiserende Fysioterapeuter, 27. november i 
Slagelse 
16 deltagere. 

2018
Fyraftensmøde om kinaesthetics, 5. marts i Dianalund
Oplæg ved fysioterapeut Heide Hartwig fysioterapeut og  
fysioterapeut Lene Bøgh Andersen. 26 deltagere. 
Netværksmøde om hverdagsrehabilitering, 17. april i Slagelse
Oplæg ved fysioterapeut Mette Møller og Stine Bøgh Pedersen, 
Vordingborg Kommune. 10 deltagere. 
100 års jubilæumsarrangement, 17. maj i Menstrup
Oplæg ved professor Kurt Jacobsen og forsker og human biolog 
Chris MacDonald, samt underholdning ved Boom Music.  
200 deltagere. 
Folkemødet på Møn, 25. august i Stege 
Medlemsmøde om fysioterapi, mental sundhed og mobilitet, 
25. september i Solrød
Oplæg ved fysioterapeut og ekstern master og education,  
Pernille Thomsen. 54 deltagere. 
Valgmøde i forbindelse med formandsvalg i regionen,  
2. oktober i Ringsted. 
Debat med kandidaterne til formandsposten: Marjanne Den 
Hollander, Kim Schousboe og Stine Bøgh Pedersen. 7 deltagere. 
Dialogmøde for medlemmerne i Region Sjælland, 9. oktober  
i Ringsted 
Dialog med medlemmerne om hvad de ønsker foreningen skal 
arbejde for. 65 deltagere. 
Medlemsmøde om repræsentantskabsmøde 2018, 22. oktober 
i Slagelse
8 deltagere. 
Dialogmøde med regionrådspolitikerne, 13. november i Borup 
arrangeret af Sundhedskartellet. 
Årsmøde for praktiserende fysioterapeuter, 26. november  
i Næstved
Oplæg ved konsulent Jens Peter Vejbæk fra Danske  
Fysioterapeuter. 34 deltagere. 
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SOLEN SKINNEDE fra en skyfri himmel, og 
der var bobler i glassene, da 200 medlemmer 
fra Region Sjælland mødte frem til jubilæ-
umsfest på Menstrup Kro ved Næstved. 
Anledningen var Danske Fysioterapeuters 
100 års jubilæum.

Direktør Daniel Scwartz Bojsen fra 
professionshøjskolen Absalon sagde i sin 
åbningstale, at det var umuligt at forestille 
sig et sundhedsvæsen uden fysioterapeuter. 
For fysioterapi er ofte det bedste alternativ 
til operation og medicin.

Kurt Jacobsen, der er historiker og profes-
sor på CBS, tog tilhørerne med på en rejse 
tilbage i fysioterapiens historie og fortalte, 
hvordan massage og sygegymnastik har 
udviklet sig fra at være et fag for enlige 
frøkener til nutidens moderne fysioterapi.

Boom Music opførte et stykke musik 
skrevet specielt til fysioterapeuter og satte 
på effektiv vis salen i bevægelse, inden det 
blev budt på buffet.

Forsker og human biolog Chris MacDo-
nald, der er kendt for at kunne motivere 

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

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

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

DANSKE FYSIOTERAPEUTERS 100 ÅRS JUBILÆUM 

REGION SJÆLLAND 

I MERE END 12 ÅR har Lise Hansen været formand for Danske Fysioterapeuter i Region Sjæl-
land. Så det var en erfaren formand, der ved udgangen af december 2018 valgte at stoppe 
på posten. Inden da var hun formand for Danske Fysioterapeuters kreds i Vestsjællands Amt 
og i en lang årrække medlem af hovedbestyrelsen. Alt i alt blevet til mere end 30 års arbejde 
i fællesskabets tjeneste. I den periode har det været en rød tråd i indsatsen, at medlemmer-
ne altid skal være i centrum. Det blev fremhævet i flere taler, da der blev afholdt afskedsre-
ception for Lise Hansen. Her blev der også peget på, at hun er principfast, engageret og ikke 
bange for at sige sin mening, selv om det kan give knubs og blå mærker. 

FARVEL TIL LISE HANSEN 

Der var blomster, gaver og sagt tak for indsatsen til den afgående 
regionsformand Lise Hansen, da der blev holdt afskedsreception. 
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REGIONSBESTYRELSEN 

REGION SJÆLLAND 

HAR DU ELLER DIN ARBEJDSPLADS lyst til at planlægge et 
fagligt arrangement for fysioterapeuter i Region Sjælland, 
så kan du få hjælp fra Danske Fysioterapeuter. I kan få støt-
te til arrangementet, og vi kan hjælpe med lokaler, annonce-
ring, kontakter m.v. Læs mere på fysio.dk eller send en mail 
til: sjaelland@fysio.dk 

MEDLEMMERNES ØNSKER og gode ideer skal frem i lyset. Det 
er baggrunden for, at regionsbestyrelsen efteråret 2018 invite-
rede til dialogmøde. 65 medlemmerne tog imod tilbuddet og 
gav input til hvilke emner, som Danske Fysioterapeuter Region 
Sjælland bør arbejde videre med. Efterfølgende har bestyrelsen 
udarbejdet en handlingsplan for 2019 og 2020 på baggrund af 
de mange ønsker og ideer, der fremkom på dagen. 

SØG STØTTE TIL  
DIT ARRANGEMENT

I TÆT DIALOG MED 
MEDLEMMERNE 

DANSKE FYSIOTERAPEUTER VOKSER. Fra 1. januar 2016 til 
1. januar 2019 er antallet af medlemmer i foreningen vokset 
fra 13.835 til 15.484. I Region Sjælland er medlemstallet i 
samme periode vokset fra 1.252 til 1.875. Altså er vi de sene-
ste tre år blevet 623 flere medlemmer i regionen. 

FLERE MEDLEMMER 
I REGION SJÆLLAND  Stine Bøgh Pedersen, 

regionsformand

Lisbet Jensen, 
Næstved Sygehus

Lars Nielsen, 
Slagelse Fysioterapi og Træning

Rosa Fuglsang, 
Center for Hjerneskade i Næstved

Lisbeth Schrøder, 
Næstved-, Slagelse- og Ringsted 
sygehuse 

Line Reffelt Jørgensen, 
Træningsenheden 
Holbæk Kommune

Malene Parbst 
Jespersen, 
Slagelse Sygehus

Marjanne den 
Hollander, Fysium, 
mobil fysioterapeut 
og ridefysioterapeut

Ann Jeanet Boeng, 
HTSH, Roskilde 
kommune

Mark Ebbesen, 
Køge bugt, Møn 
Ryg og Knæ Center 
– suppleant

Annegrete Larsen, 
Observatør for de 
studerende 
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REGNSKAB

REGNSKAB 2017 OG 2018*

UDGIFTER
  2017 2018
n   Administration  92.308  92.269  
n   Web- redaktør  12.382  12.382  
n   FOrmand 6.936  7.393  
n   Bestyrelse  54.690  91.184  
n   Generalforsamling 90.388  76.560  
n   Medlemsaktiviteter  70.103  34.663 
n   Fagkongres    334  

I alt  326.808  314.785 

INDTÆGTER
  2017 2018
Regionstilskud   373.358   386.605  
Overført fra foregående år   59.036   134.244 
Kursusafgift   26.887      

I alt    459.281   520.849  

25%

6%
4%

29%

27%

9%

2017
Udgifteri alt:  
326.808 kr.

29%

4%

29%

24%
2018
Udgifteri alt:  
314.785 kr.

FYSIOTERAPEUTER KAN LÆRE af hinanden og have glæde 
af at møde andre fysioterapeuter, der beskæftiger sig med 
samme arbejdsområde. Det er baggrunden for, at regionsbe-
styrelsen har prioriteret at hjælpe netværk på vej. De seneste 
to år har der været afholdt netværksmøder for fysioterapeuter, 
der arbejder inden for beskæftigelsesrettede indsatser, med 
palliativ fysioterapi og hverdagsrehabilitering samt for ledere 
og fysioterapeuter, der ønsker at bliver ledere. 

VIL DU HOLDE DIG OPDATERET om, hvad der foregår af fysio- 
terapifaglige arrangementer og fyraftenmøder for fysiotera-
peuter i Region Sjælland, kan du følge os på facebook. Giv os et 
like på: danske_fysioterapeuter_region_sjaelland og på  
www.facebook.com/DanskeFysRegSj/   

FYSIOTERAPEUTER  
I NETVÆRK 

FØLG OS PÅ FACEBOOK 
OG INSTRAGRAM

3%

* Der kan forekomme ændringer i det endelige regnskab for 2018, 
som endnu ikke er revideret og godkendt at hovedbestyrelsen. 

11%

TRE FYSIOTERAPEUTER stillede i efteråret 2018 op til pos-
ten som regionsformand i Region Sjælland, og to valgrunder 
skulle der til, før den ny formand var fundet. Optællingen 
viste, at det var Stine Bøgh Pedersen, der fik flest stemmer. 
50 procent af stemmerne tilfaldt hende, mens 41,5 procent 
gik til Kim Schousboe og 8,5 procent var blanke. Marjan-
ne den Hollander stillede ligeledes op til posten, men fik 
færrest stemmer i første omgang og gik dermed ikke videre 
til anden valggrunde. Stine Bøgh Pedersen er valgt som 
formand frem til 1. juli 2022. 

STINE BØGH PEDERSEN VALGT 
SOM REGIONSFORMAND



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


