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LEDER

KÆRE MEDLEM
af Brian Errebo-Jensen
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 folkeskolen, 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. Ordnede løn- og arbejdsvilkår
er en kerneopgave for Danske Fysioterapeuter. 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
velbesøgte medlemsmøder om faglige og fagpolitiske emner. Og
der har været særlig stor tilslutning til de arrangementer, hvor vi
emnemæssigt har ramt rigtigt. Eksempelvis har der været stort
fremmøde til vores fagstaffer og 300 medlemmer til fagfestivalen i oktober 2016. Vi vil selvfølgelig fortsat arrangere medlemsmøder om faglige emner. Husk endelig, at vi kan hjælpe dig
med penge og det praktiske, hvis du har en god 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 Syddanmark, og hvilke aktiviteter 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 27. april. Her har du mulighed
for at være med til at bestemme, hvem der skal sidde i bestyrelsen de næste to år, og hvilke emner, vi skal sætte fokus på.
I 2018 fylder Danske Fysioterapeuter 100 år. Det vil Danske Fysioterapeuter naturligvis markere i hele 2018. Både med regionale
og nationale arrangementer. En kommende brandingindsats vil
især blive udrullet i jubilæumsåret. Meget mere herom på generalforsamlingen.
Vi har denne gang valgt at starte generalforsamlingen med
kaffe og kage og et foredrag af professor Ewa Roos fra SDU om
paradigmeskiftet inden for behandling af artrose. Efter generalforsamlingen er der en let anretning og endnu et oplæg. Denne
gang fortæller udviklingskonsulent og fysioterapeut i Slagelse
Kommune, Jesper Vind Troelsen, om stratificeringsmodeller, bl.a.
på artrose-området.
Jeg håber, vi ses.
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FLERE FYSIOTERAPEUTER
I KOMMUNERNE OG I DEN PRIVATE SEKTOR
DER ER KOMMET lidt flere kommunale fysioterapeuter i Region
Syddanmark. Fra november 2014 og to år frem er antallet af
fysioterapeuter steget med 88, så der i november 2016 var 1.026
beskæftiget i de syddanske kommuner. I samme periode er der
blevet 11 fysioterapeuter færre på sygehusene. I november 2016
var der ansat 413 fysioterapeuter i Region Syddanmark, og to år
efter var antallet 402.
Det er stort set samme udvikling, som ses over hele landet.
I november 2016 var der ansat 4.339 fysioterapeuter i kommunerne. Det er 327 flere end to år tidligere. Til gengæld er antallet
af fysioterapeuter ansat på hospitalerne i samme periode faldet
med 62, så der i november 2016 var 2.116 hospitalsfysioterapeuter.
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 genoptræningscenter. Og forebyggelse fylder mere i kommunerne. Det er i år ti
år siden kommunalreformen trådte i kraft. Der er i disse år sket
en kolossal udvikling, og der er opbygget et stort og nært kommunalt sundhedsvæsen. Denne udvikling vil fortsætte.
Hvis man spørger de kommunale ældrechefer og beskæftigelseschefer, er der brug for endnu flere fysioterapeuter. Blandt
andet i beskæftigelsesindsatsen.
De seneste år har fysioterapeuter på sygehusene i Region
Syddanmark varetaget en række nye funktioner og opgaver.
Eksempelvis på sygehus Lillebælt, Vejle, hvor det ikke alene er

fysioterapeuter, der står for forundersøgelsen af skulderpatienter, men også dem som giver blokader. Og på OUH, Svendborg
Sygehus, hvor fysioterapeuter behandler patienter med komplekst smertesyndrom med henblik på at ændre smerteopfattelsen og forbedre funktionen.
Der har ligeledes 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 arbejde på
det private område, herunder på klinikker for fysioterapi.
Til gengæld er der blevet lidt færre statsansatte fysioterapeuter.
De seneste år er ledigheden steget for fysioterapeuter i
region Syddanmark fra 0,7procent i 2008 til 4,0 procent i 2015.
I 2014 var der et lille faldt ledigheden til 3,5 procent, men året
efter var den steget igen. Dermed ligger ledigheden for fysioterapeuter i Syddanmark over 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.
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FYSIOTERAPEUTER ANSAT I KOMMUNER
		
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Hovedstaden
Region Sjælland

NOV 2014

NOV 2015

NOV 2016

373
850
938
1.339
512

393
909
969
1.373
537

392
966
1.026
1.392
563

19
116
88
53
51

4.339

327

Ansatte i kommuner i alt
4.012
4.181
				

ÆNDRING		

FYSIOTERAPEUTER ANSAT I REGIONER
		
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Hovedstaden
Region Sjælland

NOV 2014

NOV 2015

NOV 2016

ÆNDRING

226
599
413
709
231

233
578
397
730
229

226
554
402
693
241

0
-45
-11
-16
10

2.116

-62

Ansatte i regioner i alt
2.178
2.167
				

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
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

0,7%
0,2%
0,7%
1,0%
0,7%

0,8%
0,4%
0,8%
1,4%
0,9%

1,2%
0,4%
1,7%
1,8%
1,3%

1,9%
0,9%
2,7%
3,2%
2,6%

2,6%
0,9%
3,5%
3,9%
2,9%

3,2%
1,5%
4,2%
4,2%
3,5%

2,6%
1,6%
3,5%
3,9%
4,1%

2,5%
1,3%
4,0%
3,7%
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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INDLAND

TORSDAG 1. DECEMBER 2016

JYDSKEVEST KYST EN

TEMA SYGEHUS UNDER LUP
Sundhed: Undersøgelser af tilfredsheden blandt de
ansatte på Sygehus
Sønderjylland dokumenterer, at der
gennem mange år
har været stor uro
og mangel på tillid
til ledelsen. Flere
fagorganisationer
bekræfter billedet.

Der har i flere år været uro
bag murene på Sygehus
Sønderjylland. Det viser
flere undersøgelser blandt
de ansatte.
Foto: Søren Gylling

BESPARELSER OG
OMSTRUKTURERINGER PÅ SYGEHUSENE
DE SENESTE TO ÅR har der igen været sparerunder og omstruktureringer i Region Syddanmark og i en række kommuner i regionen.
Det startede i maj 2015, hvor den nytiltrådte sygehusdirektør
Niels Nørgaard Pedersen lagde op til at spare 100 millioner kroner
på Odense Universitetshospital. Det ville bl.a. betyde færre sengepladser og afskedigelse af ansatte. I den forbindelse gav sygehusdirektøren udtryk for, at besparelserne ikke ville ramme patienterne.
I Fyns Amts Avis kaldte regionsformand Brian Errebo-Jensen
spareplanen for urealistisk og vurderede, at det uundgåeligt ville
være patienterne, som kom til at mærke konsekvenserne. “Man
kan ikke sænke personalenormeringen pr. sengeplads, når man
accelerer forløbene, tværtimod. Jo hurtigere patienterne skal
ud af sengene, jo vigtigere er det, at de bliver mobiliseret. Det
stiller høje krav til bemandingen”, påpegede Brian Errebo-Jensen.
Besparelser på OUH endte med afvikling af 14 stillinger for fysioterapeuter. Der er siden udvidet på andre områder, f.eks. Geriatri,
men arbejdspresset er steget og fagligt vigtige områder reduceret.
På Sygehus Sønderjylland kulminerede flere års uro og mangel på
tillid til ledelsen i efteråret 2016. JydskeVestkysten skrev adskillige

Uro på sygehus har
stået på i årevis
Af Rasmus Just,
raj@jv.dk
og Steffan Axelsen
sta@jv.dk

Uroen på Sygehus Sønderjylland, som JydskeVestkysten har berettet om de seneste
dage, har stået på i en årrække.
Medarbejdertilfredshedsundersøgelser
(MTU) helt tilbage fra 2011, som JydskeVestkysten har fået aktindsigt i, beretter således
om stigende utilfredshed med den øverste
ledelse og mangel på tillid til direktionen
gennem en årrække.
Omkring 2000 ansatte, svarende til godt
80 procent, har i 2011-2013 svaret på en
række spørgsmål om deres arbejdsplads,
herunder vurderingen af den øverste ledelse.
I 2012 er alle de fem spørgsmål, som scorer lavest blandt de ansatte, rettet mod ledelsen. Eksempelvis scorer "Direktionen
træffer de rigtige beslutninger" gennemsnitligt 3,0 på en skala fra 1 til 5. Blandt de

mest kritiske er lægerne, som giver spørgsmålet en score på mellem 2,5 og 2,8. Det er
så lavt, at kolonnen står i rødt i undersøgelsen.
Problemerne eskalerer fra 2012 til 2013,
viser undersøgelserne.
Tilliden til den overordnede ledelse falder fra 3,3 til 3,0, som er samme niveau som
for direktionen. Det er markant under de
ansattes vurdering af andre områder såsom
arbejdsopgaver (3,9), arbejdsglæde (3,9),
arbejdspladsen som helhed (3,6) og den enkelte ansattes udvikling (3,6).
Tilliden til, at direktionen træffer de rigtige beslutninger, er i 2013 faldet til 2,8, mens
blot en ud af fire ansatte betegner sin direktion som troværdig. Også tilliden til, at den
nye struktur med en centerledelse vil medføre mere hensigtsmæssige arbejdsgange,
falder fra 3,0 i 2012 til 2,7 i 2013. Mest kritisk er lægerne med en score på 2,1-2,2. På
spørgsmålet, om de har tillid til den overordnedes leders/ledelses måde at lede arbejdspladsen, giver de scoren 2,6-2,7, som

igen er så lavt, at det står i rødt.
Region Syddanmark besluttede i 2014 at
ændre på spørgeformen i de årlige MTU'er.
Derfor kan svarene fra de sygehusansatte i
2014 ikke direkte sammenlignes med de
forgangne år. Det kan dog konkluderes, at
tilliden til de udmeldinger, der kommer fra
direktionen og centercheferne, scorer lavest med 3,0. Igen er lægegruppen mest kritisk med en score på 2,5-2,7.

Kritiske klinikledere
Med baggrund i sine medlemmers oplevelser mener Brian Errebo-Jensen, regionsformand for Danske Fysioterapeuter, at arbejdsmiljøet længe har været belastet på afdelingerne under Center for Ortopædi og
Medicin.
– Det er uholdbart, og det har kørt i rigtig
lang tid. Der er dybe frustrationer og manglende tillid til ledelsen. Derfor har vi anmodet ledelsen om at gøre noget. Mine medlemmer oplever, at de ikke får indsigt i, hvilken vej de skal gå, og at der er et egensindigt

fokus på økonomi og ikke faglige resultater,
fortæller Brian Errebo-Jensen.
Morten Hartvig Petersen, kredsnæstformand i Dansk Sygeplejeråds kreds i Syddanmark, er enig i, at der gennem længere
tid har været arbejdsmiljømæssige problemer forskellige steder på Sygehus Sønderjylland. Han mener, at der har været "ledelsesmæssige udfordringer", siden den nye
struktur med en centerledelse blev etableret i begyndelsen af 2013.
– Det er ikke alle steder, hvor centerlederne helt har haft den ledelsesmæssige legitimitet, man kunne ønske. Det er klart, at det
giver nogle problemer både i forhold til den
faglige ledelse, fordi der eksempelvis sidder læger, som ikke føler, at en ikke-fagspecifik centerledelse taler deres sag. Og så er
det mit indtryk, at der overordnet er mere
fokus på økonomi frem for at promovere
høj faglighed. Dermed ikke sagt, at der ikke
er et ønske om at højne fagligheden. De er
bare underlagt de økonomiske vilkår, siger
han.

Klinikledere råbte vagt i gevær
I november 2014-februar 2015 bidrog deltagerne fra kliniklederuddannelsen med beskrivelser af deres dagligdag i en rapport, som
avisen har fået aktindsigt i. Den
dokumenterer, at de udfordringer,
der som beskrevet i avisen de se-

neste dage stadig præger sygehuset, er blevet påpeget af klinikledere for flere år siden.
Det fremhæves, at der er et
"massivt ønske om bedre koordinering mellem centrene". Blandt
andet føler flere klinikledere, at de

"har svært ved at styre og sætte
mål, når vi selv/medarbejderne
hører andre (modstridende synspunkter) fra andre centre".
Samtidig er der "for meget sladder", som ifølge kliniklederne tager fokus væk fra resultater og

indsatser og skaber en for- og
imodkultur omkring ledelsesbeslutninger. Mange klinikledere udtrykker desuden, at der "mangler
både fagligt og ledelsesmæssigt
samspil" mellem centrene for at
udvikle patientforløbene.

Kliniklederne retter også en direkte kritik af direktionen:
"Når direktionen ikke slår ned
på det, der er åbenlyst forkert, så
kan man ikke se meningen med
retningen i strategi og ledelse"

artikler om, at der i årevis har været uro på Sygehus Sønderjylland.
Ved årsskiftet 2017 blev direktionen udskiftet som en konsekvens.
Medarbejdertilfredshedsundersøgelser (MTU) helt tilbage fra
2011, som JydskeVestkysten havde fået aktindsigt i, berettede
om stigende utilfredshed med den øverste ledelse og mangel på
tillid til direktionen gennem en årrække.
Regionsformand Brian Errebo-Jensen fortalte Jydske Vestkysten, at arbejdsmiljøet længe har været belastet på afdelingerne
under Center for Ortopædi og Medicin.
“Det er uholdbart, og det har kørt i rigtig lang tid. Der er dybe
frustrationer og manglende tillid til ledelsen. Derfor har vi anmodet ledelsen om at gøre noget. Mine medlemmer oplever, at de
ikke får indsigt i, hvilken vej de skal gå, og at der er et egensindigt fokus på økonomi og ikke faglige resultater,” fortæller Brian
Errebo-Jensen.
Ved Sydvestjysk Sygehus (SVS) skete der i 2015 udskiftning i
direktionen. Årsagen var her årelang utilfredshed med direktionen.

BESPARELSER I KOMMUNERNE
EN RÆKKE KOMMUNER i regionen er allerede godt i gang med at udbygge det
nære sundhedsvæsen. Eksempelvis Svendborg Kommune, som Brian Errebo-Jensen i august 2015 i Fyns Amts Avis roste for visionerne om, at flere borgere skal
hjælpes lokalt i stedet for at blive sendt på sygehuset.
Men der har også været nedskæringer i en række kommuner, bl.a. i Esbjerg Kommune, der i efteråret 2015 lagde op til at spare på den vedligeholdende træning.
“Der er stor risiko for, at besparelserne ikke kun rammer borgernes livskvalitet, men
også økonomien. Vedligeholdende træning betyder nemlig mindre behov for hjemmehjælp”, som Brian Errebo-Jensen påpegede i JydskeVestkysten. Esbjerg Kommune
valgte i stedet at foretage en omorganisering af arbejdet, som medførte, at der
blev ansat flere fysioterapeuter og ergoterapeuter. Så de planlagte besparelser blev
heldigvis ikke til noget.
I oktober 2015 var det Odense Kommune, der vedtog et budget, som skar ni millioner
kroner på ældreområdet. Det kommer bl.a. til at betyde kraftig forringelse for de borgere, der har brug for genoptræning, når de er blevet udskrevet fra sygehuset, vurderede
Brian Errebo-Jensen “Der er god grund til at sætte tidligt ind, for jo længere tid, der går,
jo sværere bliver genoptræningen”, som han gjorde opmærksom på i Fyns Stiftstidende.

I december 2016 var
Danske Fysioterapeuter til møde i
Odense Kommune
med Rådmand Brian
Skov og direktør Gitte
Østergaard. Danske
Fysioterapeuters
delegation bestod af
Lau Rosborg, Helene Benfeldt og Brian
Errebo-Jensen. På mødet orienterede
kommunen om ny struktur og tiltag på
rehabiliteringsområdet. Danske Fysioterapeuter gjorde opmærksom på en
medarbejdergruppe, som er presset pga.
konstante omstruktureringer og decentralisering, behovet for ansættelse af
fysioterapeuter på kandidatniveau, samt
muligheden for fysioterapeutiske tiltag
overfor etniske grupperinger.
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PLANER OM AT NEDLÆGGE RYGCENTER I MIDDELFART
I EFTERÅRET 2015 meldte regionen ud, at der skulle spares 200
millioner kroner på budgettet i 2016. Der blev udarbejdet et sparekatalog med 33 forslag, som politikerne skulle tage stilling til.
Blandt andet forslag om at lukke rygcentret i Middelfart, fjerne
tilskuddet til bassinleje og opsige aftalen om forebyggende og
opfølgende fysioterapeutisk holdundervisning.
Regionsformand Brian Errebo-Jensen udtrykte i et høringssvar bekymring over forslaget om at lukke rygcentret i Middelfart og flytte aktiviteterne til Vejle og opsigelsen af aftalen om
holdundervisning. I JydskeVestkysten betegnede han samtidig
planerne om at fjerne tilskuddet til bassinleje som en forringelse
af mulighederne for borgere med kroniske lidelser til at træne
for at vedligeholde funktioner og forebygge livsstilssygdomme.
Til gengæld var der ros til regionen for at sætte mere fokus på
træning fremfor operation til borgere med knæ-artrose. “Omlægningen fra kirurgi til træning er et sundhedsmæssigt gennembrud,
som har store fremtidsperspektiver”, skrev han i høringssvaret.
Et flertal af politikerne i regionen valgte at pille forslaget om
at lukke Middelfart Rygcenter ud af budgetforslaget, der samlet

endte med besparelser på 180 millioner kroner. Tilskuddet til
bassinleje blev fjernet. Efterfølgende har Tønder og Svendborg
kommuner valgt at give tilskud, mens Varde og Svendborg overvejer samme praksis.
Der var ingen bespadebat
relsesforslag, da regionsrådet i efteråret 2016
vedtog budgettet for
2017, men derimod løfter
om at bruge penge på
at sætte nye initiativer
i værk, der kan udvikle
det nære og sammenhængende sundhedsvæUber. Det rene rufferi
sen i samarbejde med
sygehuse, kommuner,
almen praksis og andre
interessenter, eksempelvis fysioterapeuter.
Folkebladet Mandag 11. april 2016 5

Deltag i debatten

Dagens Julius

Mail til debat@jyskemedier.dk
Sms til 1231
Skriv til Jyske Medier, Bojsens Gård,
Søndergade 47, 8700 Horsens
Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte alle indsendte
indlæg og kan ikke påtage sig at returnere ikke-offentliggjorte
indlæg. Alle indlæg skal være forsynet med indsenderens
navn og privatadresse, mailadresse eller telefonnummer.

Sundhed. Besparelser truer
træning
Brian Errebo-Jensen,
Peder Gydesvej 88,
Esbjerg,
formand for
Danske Fysioterapeuter
i Region Syddanmark

DR sporten skal flytte til Aarhus og dække mere bredt i hele landet.

- Når vi her i pausen får hentet Svenne på Kroen som 12. mand, kommer vi stærkt tilbage.

Hans A. Sørensen,
Blæsbjergvej 7,
Horsens,
formand
LO Horsens Hedensted

”Har du lyst til at tjene noget
ekstra. Jeg
skaffer dig
kontakten til
kunderne,
du betaler
mig en procentdel af de
penge, du tjener - og ingen
får at vide, hvad du tjener,
vel?”
En forretningsmodel, som
har været brugt lige så længe, mennesker har udnyttet
hinanden. Om seksuelle
ydelser, kalder man det rent
rufferi, hvilket kan straffes
med fængsel i indtil flere år.
Men nu handler det om noget så uskyldigt som transport: ”Tjek lige ind på Uber.
Har du lyst til at være chauffør, er der penge at tjene.
Har du brug for en køretur,
kan du finde en villig og billig chauffør. - Du sparer, han
tjener, vi tager 20 pct., og
alle er glade”.
Her hedder det ikke ruffe-

”Vi kan selvfølgelig vælge at gøre vort
velfærdssamfund så ultraliberalt,
at vi negligerer enhver lovgivning og
overenskomst og siger ja tak til det totale
anarki.”

HAnS. A. SøREnSEn

ri, men platforms-økonomi.
Inspireret af den direkte
kontakt, skabt i cyberspace
mellem leverandør og kunde med god profit til det firma, der har fundet genvejen
i form af en app til telefonen.
Uber blev stiftet i 2009 i
San Francisco, er aktiv i ca.
70 lande og mere end 400
byer, men ikke børsnoteret,
så regnskaberne er ikke offentligt tilgængelige. New
York Times rapporterede i
december 2015, at Uber var

værdisat til 62,5 mia. dollar
- godt 400 mia. danske kroner. Uber betaler ikke skat i
Danmark, for den danske
del af selskabet tjener ikke
noget! Stort set alle pengene
havner i skattely.
Uber-chaufførerne behøver heller ikke betale skat,
for selv om Uber formidler
betalingen, indberetter firmaet intet til myndighederne. Den enkelte chauffør
bestemmer også selv, om
han/hun vil opfylde lovens
krav om sikkerhed, forsik-

ringer, uddannelse, certificeringer, autorisationer m.v.
vedrørende persontransport.
Jeg har svært ved at se, at
en tjeneste som Uber på
langt sigt gavner andre end
ejerne, som scorer milliardgevinster.
På kort sigt er der fortjeneste og besparelser at hente for chauffører og kunder
- som der er det på alle andre arbejdsområder, hvor
der handles ”sort” uden om
lovgivning, skattevæsen og
almindelig anstændighed.
Men det er samfundsskadelig virksomhed.
Vi kan selvfølgelig vælge
at gøre vort velfærdssamfund så ultraliberalt, at vi
negligerer enhver lovgivning og overenskomst og siger ja tak til det totale anarki. Ikke kun inden for persontransport, men også når
Airbnb overtager udlejning
af ferieboliger, og UpWork
hjælper arbejdsgiver og arbejdstager med at finde hinanden uden om alle systemer.
Nej til et samfund bygget
på sorte penge, skattely og
underbetalt arbejdskraft!

Der er desværre god grund
til at være bekymret, efter at
regionsrådet har fremlagt
en spareplan, som blandt
andet betyder, at tilskuddet
til bassinleje foreslås fjernet.
Det lyder teknisk, men
handler om muligheden for
at tilbyde træning i vand til
for eksempel gigt- og rygpatienter, der grundet smerter
og nedsat funktionsevne ikke kan træne på land.
Træning i vand er med til
at give borgere med kroniske lidelser fysioterapi på et
langt højere niveau, end det
ellers kan lade sig gøre. Det
betyder, at vi bedre kan
hjælpe patienterne med at
vedligeholde deres funktionsniveau og derigennem
forebygge en lang række
livsstilssygdomme, som kan
være en følge af nedsat fysisk aktivitet.
Hvis man fratager disse
patienter muligheden for
træning, vil det forværre de-

res førlighed og livskvalitet.
Det risikerer at blive en ond
spiral, hvor mindre fysisk
aktivitet giver dårligere
funktionsevne. For nogle
borgere vil det betyde, at de
i stedet bliver afhængige af
hjemmehjælp og støtteordninger.
Jeg håber, at politikerne
nøje vil overveje deres beslutning.
Vi vil fra Danske Fysioterapeuters side følge udviklingen, der næppe kan undgå at ramme nogle af regionens svageste borgere.
Der er dog også positive
elementer i spareplanen.
Det gælder især, at man i højere grad vil følge evidensen,
når det gælder borgere med
knæartrose.
Det betyder at flere skal
have tilbudt målrettet træning og færre skal opereres.
Forskningen viser, at det har
væsentligt bedre effekt for
langt de fleste patienter både i form af færre smerter og
bedre funktionsevne. Samtidig er det er skånsomt for de
berørte borgere og en samfundsøkonomisk gevinst,
fordi behandlingen er bedre
og billigere.

EU. Nej, nej og atter nej
Anders Vistisen,
Bøgevænget 2 C,
Herning,
medlem af
Europa-Parlamentet,
Dansk Folkeparti

Hvis nogen skulle være i
tvivl om, at
EU-systemet
er i en eksistentiel krise, så blev
det onsdag
endnu engang bekræftet i Holland.
Med det klare hollandske
nej til EU-Ukraine associeringsaftalen er EU’s største
(og formodentligt også eneste) udenrigspolitiske sejr
med ét fejet af banen.
Det EU-kritiske satiremagasin, Geen Peil, der udløste
afstemningen ved at samle
300.000 underskrifter, har
nemlig ganske ærligt gennem hele forløbet sagt, at
det for dem handlede om, at
få en afstemning om EU emnet var underordnet. At

det derfor blev aftalen med
Ukraine, havde den simple
grund, at det var det første
emne, man formåede at
samle de 300.000 underskrifter imod.
Det hollandske nej kan
derfor med rette tolkes som
endnu et mistillidsvotum til
EU fra dets befolkninger.
Det skriver sig dermed ind i
fortællingen om den store
EU-skepsis som stortrives i
de europæiske befolkninger, hvor det danske nej 3.
december kan være det første af 3 nej’er til EU på under
et år med det hollandske i
går og Storbritanniens afstemning om EU-medlemskab d. 25. juni.
Briterne stemmer 25. juni,
og ingen kan fortænke dem i
at se med stor skepsis på
fortsat medlemskab af EUklubben.
Det er imidlertid EU’s eget
ansvar, hvis det bliver en
britisk udmeldelse. Få af
EU’s befolkninger vil kunne
støtte op det EU, vi kender i
dag.

SUNDHEDSAFTALEN OG AFTALE OM GLAD-BEHANDLING
I JUNI 2015 blev sundhedsaftalen i Region Syddanmark for perioden 2015 – 2018 godkendt. I høringssvaret fra Danske Fysioterapeuter blev det fremhævet, at det er positivt, at regionen
lægger op til at etablere sundhedshuse, hvor der er plads til andre
sundhedsprofessionelle, bl.a. fysioterapeuter. Samtidig peges
der i høringssvaret på, at fysioterapeuter kan bidrage til at løse
opgaver i samarbejde med den praktiserende læge. Endelig er der
ros til regionen for at prioritere indsatsen for at nedbringe antallet
af sygemeldinger og få sygemeldte tilbage til arbejdsmarkedet.
I februar 2017 kunne Fyns Stiftstidende fortælle, at Danske
Fysioterapeuter og Region Syddanmark har indgået en aftale om
at henvise patienter med artrose til træning hos en fysioterapeut
i stedet for operation. Aftalen betyder, at praktiserende læger skal
henvise patienter med artrose til et GLAD-forløb (Godt Liv med
Artrose i Danmark) hos en praktiserende fysioterapeut.
Danske Forskning viser nemlig, at man ved et struktureret
træningsforløb i syv ud af 10 tilfælde kan undgå eller udsætte
en operation. Og beregninger fra Danske Fysioterapeuter viser,

at regionen årligt kan spare 91 millioner kroner ved at tilbyde
træning fremfor operation.
Solveig Kofoed er en af de patienter, der har trænet hos en
fysioterapeut. Til Fyns Stiftstidende fortalte hun, at “efter
træning føler jeg ikke, at mine knæ er ligesom gele længere. Nu
kan jeg stige ind og ud af bilen uden smerter, og jeg kan gå ned
af trapper, uden at jeg er bange for at falde”.
I Regionsrådet stemte samtlige partier på nær SF og Enhedslisten for aftalen. De to partier er imod, at der er brugerbetaling
på træningsforløbet. Danske Fysioterapeuter er enig i, at behandlingen til syge bør være gratis. Men som Brian Errebo-Jensen påpegede i Fyns Stiftstidende, er det ikke muligt at løse problemerne med brugerbetaling regionalt. Og så betyder aftalen
rent faktisk, at mange borgere i Syddanmark får et bedre liv.
I den forbindelse er det på sin plads at fremhæver de fysioterapeutiske SU-medlemmer og praksiskonsulent Flemming Pedersen, der har spillet en vigtig rolle i arbejdet med at få indgået
aftalen med Region Syddanmark.
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FYSIOTERAPEUTER I FOLKESKOLEN
1600 NYE SKOLEBØRN i Region Syddanmark
har dårlig motorik. Det var budskabet fra regionsformand Brian Errebo-Jensen i et indlæg i
JydskeVestkysten ved skolestart i efteråret 2015.
Motorikken er blevet ekstra vigtig med skolereformen, hvor der skal indgå 45 minutters fysisk
aktivitet i en skoledag. Mange skolebørn har
svært ved at ramme en fodbold eller komme op
i klatrestativet, så mere fysisk aktivitet er ikke
nødvendigvis noget, man glæder sig til.
Brian Errebo-Jensen kunne fortælle, at
Danske Fysioterapeuter har kontaktet samtlige 22 kommuner i Region Syddanmark 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”,
skrev han i avisen.
Brian Errebo-Jensen og de øvrige regionsbestyrelsesmedlemmerne har efterfølgende holdt møder med en række politikere,
organisationsfolk og ansatte i kommunerne.

Der har særligt været interesse for foreningens forslag i Esbjerg-, Odense-, Kolding- og
Assens Kommuner.
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 skolegården 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 indsat kan give
klogere, sundere og gladere børn.
Det budskab har Danske Fysioterapeuter
bredt ud til politikere, lærere, skoleledere
og forældreorganisationer. Blandt andet på
Folkemødet i 2016.

FYSIOTERAPEUTER I SAMARBEJDE MED PRAKTISERENDE LÆGER
DER MANGLER LÆGER i Region Syddanmark. Særligt stort er
problemet i Esbjerg kommune, hvor regionen i 2015 opgjorde, at
der manglede 14 praktiserende læger. Gennemsnitsalderen for
de praktiserende læger i kommunen er samtidig høj, og mange
læger har flere end 1600 patienter. Derfor vil det være relevant
at udbygge samarbejdet med lægepraksis. Fysioterapeuter
kan nemlig aflaste lægerne ved at undersøge og diagnosticere
patienter med muskel- og led-problemer.
Der er flere modeller, som kan bringes i spil. Lægen kan eksempelvis vælge af ansætte en fysioterapeut på sin klinik, give
patienterne direkte adgang praktiserende fysioterapeuter eller
der kan benyttes en helt tredje model.
Medlemmerne af regionsbestyrelsen har de seneste to år
promoveret ideen overfor politikere og andre interessenter. Der er
stadig behov for flere dialogmøder, blandt andet med PLO, samt
at få sat samarbejdsprojekter med lokale læger i værk. Det er bag-

grunden for, at medlemmerne i Region Syddanmark i marts 2017
blev inviteret til et fyraftensmøde om, hvordan fysioterapeuter
kan komme i gang med samarbejdet med de praktiserende læger.
Både patienter, samfundsøkonomien og det fysioterapeutiske
arbejdsmarked vil 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

EN VIGTIG
POLITISK ROLLE

FYSIOTERAPEUTER
I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

DANSKE FYSIOTERAPEUTERS fem regioner
spiller en vigtig rolle, når foreningens politik
skal ud over rampen. Det er regionsformændene og regionsbestyrelserne, der har kontakten
til borgmestre og kommunale udvalgsmedlemmer, blander sig i den lokale debat i aviser
og medier og sørger for, at fysioterapeuters
politiske interesser bliver varetaget lokalt.
Eksempelvis når kommunalpolitikere ønsker
at spare på den vederlagsfri fysioterapi uden
at tage højde for, at der er tale om lægehenvist behandling efter sundhedsloven. Eller når
kommuner og regioner har planer om at skære
på sundhedsbudgettet for de kommende år.

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 førtidspension. Der er blandt andet ansat fysioterapeuter i beskæftigelsesindsatsen
i Esbjerg, Kolding, Kerteminde og Middelfart kommuner.
9 ud af 10 kommuner vurderer, at fysioterapeuter har en gavnlig effekt
på borgernes mulighed for at komme i arbejde. Og knap hver fjerde
kommune mener, at fysioterapi bør inddrages i større omfang, viser en
undersøgelse, som Danske Fysioterapeuter har foretaget.
Det er baggrunden for, at regionsbestyrelsen har taget kontakt til de
kommunale beskæftigelsesudvalg for gøre opmærksom på fysioterapeuters kompetencer og værdien i en tidlig indsats overfor udsatte borgere.
Derudover har der været afholdt netværksmøder for fysioterapeuter i
Region Syddanmark, der arbejder i beskæftigelsesindsatsen.

VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI
DER BLIVER HOLDT skarpt øje med den
vederlagsfri fysioterapi i landets kommuner. De senere år er der kommet flere patienter i den vederlagsfri ordning, bl.a. fordi
politikerne på Christiansborg har besluttet
at lade ordningen omfatte flere grupper af
mennesker med handicap og fremskredne
sygdomme. Derfor er udgifterne steget.
Det er lægerne, der henviser, og patienterne selv, der vælger, hvor de vil behandles,
mens kommunerne afholder udgifterne.

De stigende udgifter har fået flere
kommuner til at skælde ud på ordningen.
I november 2015 kom sundhedschef i
Middelfart Kommune, Lis Huge i Fyns
Stiftstidende med en bredside mod den
vederlagsfri ordning. Hendes påstand
var, at udgifterne var ude af kontrol. Men
Danske Fysioterapeuter påviste kort tid
efter i samme avis, at udgifterne til den
enkelte patient rent faktisk var faldet
13 procent i perioden. Når udgifterne er

steget de seneste år, skyldes det alene, at
der er kommet flere patienter.
I 2016 valgte flere kommuner at underbudgettere udgifterne til ordningen. Skønnet
fra Danske Fysioterapeuter på baggrund af
tal fra Danmarks Statistik er, at der i 2016
i de fynske og sydjyske kommuner alt i alt
manglede 18 millioner kroner på de kommunale budgetter.

Det er vigtigt, at politikerne har kendskab til vederlagsfri fysioterapi. Det var baggrunden for,
at Danske Fysioterapeuter i august 2016 havde inviteret Karina Adsbøl, handicapordfører
fra Dansk Folkeparti, til at møde patienter og fysioterapeuterne. Lisa Von Fintel (th.) lider af
multipel sklerose. Her bliver hun behandlet med neuromuskulær elektrisk stimulation. Fra
venstre ses fysioterapeut Poul Erik Pedersen, Karina Adsbøl, der er medlem af Folketinget
for Dansk Folkeparti og handicapordfører, Danske Fysioterapeuters regionsformand
Brian Errebo-Jensen og fysioterapeut Belinda Toft.
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FOLKEMØDET
4000 FRISBEE’ER blev der
delt ud til deltagerne på
Folkemødet 2016, da Danske Fysioterapeuter satte
fokus på behovet for fysisk
aktivitet og fysioterapi til
motorisk svage skolebørn.
De 10 bestyrelsesmedlemmer fra Region Syddanmark, iklædt blå jakker og
tasker med foreningens
logo, delte frisbee’er og
foldere med foreningens
budskaber ud og deltog i en
række politiske debatter.
Folkemødet giver gode muligheder for at møde borgmestre, udvalgsformænd
og politikere fra Syddanmark. Og det benyttede
bestyrelsen sig selvfølgelig
af. Både i 2015 og 2016. I
2017 deltager regionsbestyrelsen ikke i Folkemødet,
da bestyrelsen har valgt at
prioritere anderledes.

I 2015 havde Danske
Fysioterapeuter LEON med
på Folkemødet. LEON er
princippet om at de bedste
og billigste løsninger bør
vælges, bl.a. når opgaverne
i sundhedsvæsenet skal
fordeles mellem læger og
fysioterapeuter.

FØLG DANSKE FYSIOTERAPEUTER REGION
SYDDANMARK PÅ FACEBOOK
VIL DU HOLDE dig opdateret om, hvad der foregår af fysioterapifaglige arrangementer og
fyraftensmøder for fysioterapeuter i Syddanmark, bør du følge facebooksiden for Danske
Fysioterapeuter Region Syddanmark. Giv os et like.

UDDANNELSE

UDDANNELSE
NYE STUDERENDE
286 STUDERENDE BEGYNDTE i 2016 fysioterapeutstudiet på de to professionshøjskoler i Region Syddanmark. Optaget
har været stabilt de seneste år. Flest studerende er der optaget på Professionshøjskolen Lillebælt University College i
Odense. Her startede 140 studerende i 2016. På Professionshøjskolen UC Syddanmark i Esbjerg var optaget på 109. Og på
Professionshøjskolen UC Syddanmark i Haderslev påbegyndte 37 studerende studiet i 2016.

ANTAL OPTAGNE PÅ FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN
UDDANNELSESSTED
Professionshøjskolen Metropol (København)
Professionshøjskolen UCC (Hillerød)
Professionshøjskolen Sjælland University College (Roskilde)
Professionshøjskolen Sjælland University College (Næstved)
Professionshøjskolen Lillebælt University College (Odense)
Professionshøjskolen UC Syddanmark (Esbjerg)
Professionshøjskolen UC Syddanmark (Haderslev)
Professionshøjskolen VIA University College (Aarhus)
Professionshøjskolen VIA University College (Holstebro)
Professionshøjskolen University College Nordjylland (Aalborg)
I alt

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

225
71
54
78
140
111
38
145
81
119

218
81
52
80
139
111
38
146
80
120

221
80
50
80
139
110
38
146
79
120

219
80
67
95
140
111
38
146
80
150

219
80
82
80
140
111
38
146
80
150

219
80
89
83
140
111
37
146
80
150

219
80
94
85
140
109
37
146
80
150

1.062

1.065

1.063

1.126

1.126

1.135

1.140

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet

SKAL LÆRE DANSKE FYSIOTERAPEUTER AT KENDE
DE STUDERENDE SKAL lære Danske Fysioterapeuter at kende. Derfor er regionsformand Brian
Errebo-Jensen og konsulenter fra Danske Fysioterapeuters sekretariat flere gange i løbet af studiet
på besøg på de tre fysioterapeutuddannelser i regionen, bl.a. for at introducere til mulighederne på
arbejdsmarkedet som nyuddannet fysioterapeut. Flere regionsbestyrelsesmedlemmer har ligeledes
deltaget i besøgene og har fortalt om deres arbejdsområder samt givet råd, eksempelvis om at skrive
en stillingsansøgning.

37 studerende fra
fysioterapeutuddannelsen
i Haderslev havde i
september 2015 besøg af
Danske Fysioterapeuter.

Engagerede og veluddannede studerende
fra afgangsholdet i Esbjerg.
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FAGLIG UDVIKLING
VELBESØGT FAGFESTIVAL
300 FYSIOTERAPEUTER HAVDE i oktober 2016 fundet
vej til Fredericia for at deltage i Danske Fysioterapeuters
regionale fagfestival i Syddanmark. Temaet var “Hvornår
er nok nok”. Hvor går grænsen for fysioterapi? Hvornår er
vi som professionelle nødt til at sige fra? Hvor går vores
etiske grænse? Fagfestivalen var arrangeret af regionsbestyrelsen i et samarbejde med forskellige af de faglige
selskaber. Dagen var en vekselvirkning mellem plenumforedrag og parallelle sessioner. Her kunne de bl.a. høre
oplæg af fysioterapeuterne Lisbeth Lund Pedersen og
Karen Kotila om AL-ruptur og genoptræning. Få viden
om, hvordan fysisk aktivitet kan benyttes som behandling af erektile problemer. Det var emnet, som fysioterapeut og master i sexologi Helle Gerbild holdt oplæg om.
Eller få lejlighed til at diskutere etiske problemstillinger
på baggrund af et meget flot foredrag af tidligere formand for Etisk Råd, Jacob Birkler.

POWER-PAR VANDT PRIS
CHARLOTTE OG LARS NIKOLAJSEN fra Varde Fysioterapi
vandt Danske Fysioterapeuters regionale innovationsog iværksætterpris 2016 for deres gåpåmod og evne til
at få fysioterapi ud til borgere og patienter. Prisen blev
overrakt at regionsformand Brian Errebo-Jensen ved et
medlemsarrangement i Grindsted. Ud over klinikken i
Varde har parret for nyligt åbnet en klinik i Esbjerg.

MEDLEMSAKTIVITETER

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

REGIONALFORDELING AF MEDLEMMER
Alle
medlemmer
		

Antal
medlemmer

Andel

1. jan 16

1. okt 16

1. jan 17

1. jan 17

3.775
1.282
2.705
2.870
1.151
137
2.294

4.659
1.562
3.218
3.507
1.486
104
113

4.662
1.572
3.226
3.516
1.480
96
123

32%
11%
22%
24%
10%
1%
1%

Medlemmer i alt 14.214

14.649

14.675

100%

Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland
Udland
Uoplyst

Husk at lytte til patienten. Det
pointerede fysioterapeut Sven Lausen,
da han i juni 2016 holdt oplæg om
diagnosticering og behandling af
skulderlidelser for 280 fysioterapeuter
på UC Syd i Esbjerg. Oplægget var en
del af Fagstafetten, som er arrangeret
af fysioterapeuter i Region Syddanmark.

Fysioterapeut og professor Henning Langberg holdt i
november 2015 foredrag i Odense om, hvordan
fysioterapeuter kan motivere borgere og patienter.

SØG STØTTE TIL
DIT ARRANGEMENT
HAR DU ELLER din arbejdsplads lyst til at
planlægge et fagligt arrangement for fysioterapeuter i Region Syddanmark, så kan
du få hjælp fra Danske Fysioterapeuter. I
kan få økonomisk støtte til arrangementet,
og vi kan hjælpe med lokaler, annoncering,
kontakter m.v. Læs mere på fysio.dk eller
send en mail til: syddanmark@fysio.dk
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DANSKE FYSIOTERAPEUTERS BERETNING 2015-2016 REGION SYDDANMARK

Der blev diskuteret penge til forskning, synlighed og
faglig kvalitet, da et rekordstort antal fysioterapeuter
i maj 2015 mødte op til generalforsamling i Region
Syddanmark. Efterfølgende var der besøg af hele
Danmarks jægersoldat, B.S. Christiansen.

ARRANGEMENTER 2015 OG 2016
2015

2016

Forsikringsselskabernes rolle i praksissektoren samt
uddeling af innovations- og iværksætterpris,
13. januar, Kolding, 60 deltagere.
Nudging, 4. februar, Esbjerg, 150 deltagere. (Fagstafet
arrangeret af fysioterapeuter på Sydvestjysk Sygehus)
National klinisk retningslinje om erhvervet hjerneskade,
16. april, Odense, 180 deltagere. (Arrangeret i samarbejde
med Ergoterapeutforeningen).
Regionsgeneralforsamling med afsluttende foredrag af
B.S. Christiansen, 11. maj, Fredericia 140 deltagere.
Netværksmøde om hverdagsrehabilitering, 9. september,
Kolding, 30 deltagere.
Problemstillinger omkring seksualitet hos borgere/
patienter med kroniske funktionsnedsættelse,
23. september, Kolding, 60 deltagere. (Fagstafet arrangeret
af fysioterapeuter i Kolding Kommune).
Dialogmøde for klinikejere/ arbejdsgivere,
30. september, Kolding, 55 deltagere.
Etik i klemme, 2. november, Kolding, 15 deltagere. (Arrangeret
i samarbejde med Danske Fysioterapeuters Etiske Råd).
Årsmøde for praktiserende fysioterapeuter,
17. november, Kolding, 55 deltagere.
Modernisering af landsoverenskomsten for praktiserende
fysioterapeuter, 24. november, Kolding, 50 deltagere.
Hvordan motiverer vi borgere/ patienter?
30. november, Odense, 180 deltagere. (Fagstafet arrangeret
af fysioterapeuter i Odense Kommune).

Dialogmøde for lejere og ansatte om kvalificering
af arbejde med overenskomster på praksisområdet,
9. februar, Fredericia, 30 deltagere.
Nyt indenfor træningsformer, 2. marts, 90 deltagere.
(Fagstafet arrangeret af fysioterapeuter ved Træningsenheden
i Grindsted).
Viden om smerter, smerteadfærd og mestring af smerter,
6. april, Fredericia, 120 deltagere. (Fagstafet arrangeret af
fysioterapeuter ved Træningscentret i Fredericia Kommune).
Rygskader hos børn og unge og meniskskadeproblematikker
for personer over 45 år, 26. april, Middelfart, 80 deltagere.
FTF temadag for TR, AMiR og ledere, 26. maj, Kolding,
60 deltagere.
Diagnosticering og behandling af skulderlidelser,
13. juni, Esbjerg, 150 deltagere. (Fagstafet arrangeret
af fysioterapeuter ved Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg).
Regional Fagfestival 2016, 6. oktober, Fredericia, 300 deltagere.
FTF temaaften om ytringsfrihed og arbejdsglæde,
24. oktober, Kolding, 120 deltagere.
Behandling af lændepatienter med posttraumatisk
stress disorder (PTSD), 31. oktober, Middelfart, 120 deltagere.
(Fagstafet arrangeret af fysioterapeuter ved Rygcenter
Syddanmark i Middelfart).
Årsmøde for praktiserende fysioterapeuter,
16. november, Kolding, 60 deltagere.
Hvordan får vi flere fysioterapeuter ind i
beskæftigelsesindsatsen? 29. november, Kolding, 20 deltagere.

REGION SYDDANMARK / REGNSKAB

REGION SYDDANMARK
REGIONSBESTYRELSEN
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REGNSKAB
REGNSKAB 2015 OG 2016
1%

Brian Errebo-Jensen,
formand, på valg i 2018

10%

15%

15%

12%

Thomas W. Bertelsen,
genopstiller

12%

2015
Udgifteri alt:
495.795 kr.

35%
1%

Kristian Birk,
genopstiller

21%

13%
6%
12%

14%
Helle Bruun,
genopstiller

4%

Belinda Toft Jensen,
genopstiller
ikke

Rikke Kruse,
på valg blandt
tillidsrepræsentanter
i maj 2017

Jasper
Juhl Holm,
genopstiller

Lis Jensen,
på valg blandt
tillidsrepræsentanter
i maj 2017

Morten
Topholm,
genopstiller

Udgifteri alt:
560.743 kr.

29%

UDGIFTER

Emil
Carlsen,
genopstiller
ikke

Helene
Benfeldt,
genopstiller

2016

Lau Rosborg,
valgt blandt
SU-medlemmer
i november
2016
Peter
Kromann,
suppleant

		
2015
2016
n Administration
73.933
72.154
n Web
59.250
34.954
n FOrmand
59.718
63.436
n Bestyrelse
168.321
163.083
n Folkemøde		24.000
n Generalforsamling
69.995
n Medlemsaktiviteter
48.069
77.269
n Arbejdsgrupper
3.141
5.675
n Regional fagfestival
13.367
119.433
n Diverse		
739
I alt

495.795

560.743

		
Regionstilskud
Fagfestival
Overført fra foregående år

2015
490.287
135.044

2016
501.388
49.200
194.491

I alt

625.331

745.079

INDTÆGTER

Vi holder
mennesker
i bevægelse
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

Fysioterapiens kerne
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
Syddanmark vil vi bruge fortælling og slogan, når
vi skal markedsføre os og fortælle borgere og
politikere, hvad vi kan og gør.
Fysioterapi skal nemlig være et stærkt brand.
Ingen skal være i tvivl om, at det er os, der
holder mennesker i bevægelse.
Det kan vi sammen sikre.
Formand Brian Errebo-Jensen,
Danske Fysioterapeuter Region Syddanmark

