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FORSIDEN: 100 års jubilæumsfest i
Fredericia

LEDER

KÆRE FYSIOTERAPEUT
Af Brian Errebo-Jensen, regionsformand
5 MÅNEDER TOG det, før det lykkedes at lande en overenskomstaftale 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 Syddanmark, som gjorde en stor
indsats under hele forløbet, herunder at vise vores røde konfliktsweatshirts og skilte med foreningens logo frem på gader og
stræder i en række byer.
Selv om vi de seneste to år er sluppet for store besparelser på
regionens sygehuse, er der ingen tvivl om, at arbejdsforholdene er
presset og at fysioterapeuter, læger og sygeplejersker til dagligt
må løbe alt for stærkt. Der er brug for flere ressourcer til sundhedsområdet, såvel på sygehusene som i kommunerne. Det kan
ikke siges for tit.
Der kommer til at ske en række ændringer på sundhedsområdet. Regeringen har fremsat et forslag til en sundhedsreform,
som kan give en række nye opgaver til fysioterapeuter, særligt i
kommunerne, men måske også i praksissektoren. For det tyder
på, at der er politisk opbakning til et gammel forslag fra Danske
Fysioterapeuter, nemlig at give borgerne fri adgang til fysioterapi
uden først at tage turen om den praktiserende læge. Det giver
mange spændende perspektiver.
De seneste to år har regionsbestyrelsen haft fokus på ledigheden blandt de nyuddannede fysioterapeuter. Vi er nødt til at udbrede de fysioterapeutiske arbejdsfelt, bl.a. i forhold til rehabilitering, forebyggelse og sundhedsfremme,
hvis der skal være arbejde
Netværksmøder
til alle fysioterapeuter. Heldigvis er udviklingen allerede i gang, og
den vil formentlig tage fart de kommende år.
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 heldigvis 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 Fredericia. 280
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 dag.
Vi har traditionen tro afholdt en række velbesøgte medlemsmøder. Vi vil fortsat arrangere møder om faglige og fagpolitiske emner i samarbejde med dig og dine kollegaer. Husk endelig,
at vi kan hjælpe dig med penge og det praktiske, hvis du har en
god ide til et fagligt arrangement. Tøv ikke med at tage kontakt.
Endelig vil jeg opfordre dig til at læse beretningen og deltage
på generalforsamlingen 30. april i Fredericia. 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 i regionsbestyrelsen. Og ikke
mindst være sammen med en række gode kollegaer. Vi serverer
lidt at spise og byder på et oplæg af livstilseksperten Christine
Feldthaus med titlen “Hvad har danskere gang i?”.
Jeg håber vi ses.
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Medlemsmøde i april 2017
på Kolding Sygehus i
forbindelse med overenskomstforhandlingerne.

FLERE KOMMUNALE FYSIOTERAPEUTER
I REGION SYDDANMARK
DE SENESTE ÅR er der kommet flere fysioterapeuter i de fynske og
sydjyske kommuner. I september 2016 var der ansat 1.023 fysioterapeuter på de kommunale trænings- og ældrecentre, mens antallet
af kommunale fysioterapeuter var vokset til 1.150 i september 2018.
127 kommunale fysioterapeuter mere er det blevet til i perioden.
Til gengæld er der kommer færre fysioterapeuter på sygehusene
i Region Syddanmark. I september 2016 var der ansat 405 hospitalsfysioterapeuter, men antallet var faldet til 396 i september
2018. Det er 9 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 gentoptræningen, 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
sundhedsopgaver, bl.a. i forhold til forebyggelse og håndtering
af borgere med kroniske sygdomme. Eksempelvis har Sønderborg kommune valgt at tilbyde demensramte borgere og deres
pårørende et tre måneders motionsforløb for at forbedre deres
funktionsevne og modvirke, at de bliver socialt isoleret. Opgaven
varetages af fysioterapeuter.
Samtidig med at der bliver færre fysioterapeuter på sygehu-

sene, har de fået en række nye opgaver. Blandt andet på Sygehus
Lillebælt, hvor fysioterapeuter siden 2017 har taget sig af patienter
med skulderproblemer og idrætsmedicinske problemstillinger.
Erfaringerne er, at det giver mere tid til lægerne til at operere, og
at patienterne er tilfredse med ordningen.
Der er vækst i den private sektor. I april 2015 var der 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 fysioterapeuter.
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 fremskrivning, 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 Syddanmark følger i stort omfang landsgennemsnittet. I oktober 2018
lå ledigheden blandt fysioterapeuter i regionen på 2,53 procent,
hvor landsgennemsnittet var på 2,52 procent.
Kigger man alene på dimittenderne ligger arbejdsløshedsprocenten dog markant højere. Der findes ikke regionale opgørelser
fra Sundhedsorganisationernes A-kasse. Men på landsplan lå
ledighedsprocenten i oktober 2018 for de nyuddannede fysioterapeuter på 18,50. Så længe det nuværende optag på fysioterapeutuddannelserne bibeholdes, vil der være et pres på dimittenderne.
Der kommer nemlig hvert år flere nyuddannede fysioterapeuter
ud på arbejdsmarkedet, end der forlader det.
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FYSIOTERAPEUTER ANSAT I KOMMUNER
		

2016

2017

2018

Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Nordjylland
Region Midtjylland

1.396
570
1.023
401
913

1.438
587
1.060
398
1.030

1.490
637
1.150
441
1.086

94
67
127
40
173

4.804

501

Ansatte i kommuner i alt
4.303
4.513
				

ÆNDRING		

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

2016

2017

2018

ÆNDRING

714
248
405
234
563

680
243
394
223
541

684
231
396
213
535

-30
-17
-9
-21
-28

2.059

-105

Ansatte i regioner i alt
2.164
2.081
				

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

LEDIGHED BLANDT FYSIOTERAPEUTER I REGIONERNE
REGION			2014
		
Hovedstaden			 2,41%
Sjælland			1,36%
Syddanmark			3,52%
Nordjylland			4,57%
Midtjylland			 4,19%

2015

2016

2017

2018

2,02%
1,09%
3,73%
2,49%
2,79%

2,56%
0,71%
2,81%
2,49%
3,48%

2,64%
1,79%
2,95%
3,16%
3,80%

1,85%
1,27%
2,53%
3,74%
3,45%

Hele landet			3,23%

2,58%

2,63%

2,95%

2,52%

Kilde: DSA. Pr. 1. oktober
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PRES PÅ FYSIOTERAPEUTER
PÅ SYGEHUSE OG
I KOMMUNERNE
INGEN STORE SPARERUNDER eller voldsomme omstruktureringer på sygehusene i Region Syddanmark de seneste to år.
Sådan lyder den korte version. Økonomien har været stabil i Region Syddanmark, så i modsætning til en række andre regioner,
har det ikke været nødvendigt at foretaget store besparelser.
Tværtimod er der såvel i 2017 som 2018 sat ekstra penge af til at
styrke særligt det psykiatriske område.
Positivt er det også, at regeringen og Dansk Folkeparti i efteråret 2017 valgte af suspendere sygehusenes effektiviseringskrav
på 2 procent om året. Det var et skridt i den rigtige retning, men
der blev desværre 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 udskrevet 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.
I Fanø kommune havde politikerne i august 2017 planer om at
spare på genoptræningen, men fortrød efter pres fra blandt andet Danske Fysioterapeuter. En klog beslutning, “for besparelser
på genoptræning kommer let til at koste flere penge, end man
sparer”, lød kommentaren fra Brian Errebo-Jensen.
I Kerteminde kommune besluttede politikerne i september
2018 at skille sig af med de to eneste børnefysioterapeuter i
kommunen, da der skulle spares på budgettet. “Hvis børnene
ikke får hjælp, får de en langt ringere hverdag eller skolegang
– ja et ringere liv”, slog Brian Errebo-Jensen fast i Fyns Stiftstidende.
Og så var der både ris og ros til politikerne i Esbjerg Kommune.
I første omgang var Danske Fysioterapeuter stærkt kritisk
over for en rapport fra en ekstern konsulentvirksomhed, der
bl.a. konkluderede, at der kunne spares en håndfuld kommunale
fysioterapeuter.
Efterfølgende var der ros til kommunen for indsatsen over for

Regionsformændene fra Danske Fysioterapeuter, Brian ErreboJensen, og Ergoterapeutforeningen, Anna-Marie Lausten, på besøg
på Skovbocentret og Lyngevejens Ældrecentre i Esbjerg kommune
for at se på hverdagsrehabilitering og faldforebyggelse.

de ældre borgere. Efter at have været på besøg på et ældrecentre og fået præsenteret, hvordan der arbejdes med hverdagsrehabilitering og faldforebyggelse, pegede Brian Errebo-Jensen i
et indlæg i Jyske Vestkysten på, at indsatsen er med til at gøre
borgerne mere selvhjulpne og sparer samfundet penge.

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSFORHOLD

SAMMENHOLD GAV GOD AFTALE
DET GAV GODE RESULTATER, at offentligt ansatte stod skulder ved skulder under
det fem måneders lange overenskomstforløb i 2018. I juni stemte 99,2 procent af de
stemmeberettigede medlemmer ja til en
ny treårig aftale, der giver fysioterapeuter
i kommuner og regioner omkring 2.200
kroner mere i løn per måned.
I begyndelsen af marts varslede fagbevægelsen strejke, da forhandlingerne
var kørt fast. Det betød, at 126 fysioterapeuter i en række fynske og sydjyske

kommuner og på regionens sygehuse
skulle indstille sig på at strejke. Få dage
efter valgte arbejdsgiverne at varsle en
omfattende lockout, der ville lamme
landet. Dog blev genoptræningsområdet i
kommunerne friholdt.
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, sygeplejersker, portører, IT-folk, fysioterapeuter

med flere lagde på arbejdsgiverne, og den
folkelige opbakning, der var til fagbevægelsens krav.
Mange steder i Region Syddanmark var
der demonstrationer, hvor fysioterapeuter
var synlige med deres røde konflikt-sweatshirts og skilte med Danske Fysioterapeuters logo, bl.a. i Odense, Kolding og
Sønderborg. Stort tak til tillidsrepræsentanterne, som mange steder påtog sig
et stort koordineringsarbejde og var helt
uundværlige under konflikten.

Fysioterapeuter i røde konflikt-sweatshirts og
med skilte var i april 2018 på gaden i Odense for
at fortælle borgere og politikere, at der skulle
findes en løsning for alle ved overenskomstforhandlingerne på det offentlige område.

I Kolding demonstrerede
fysioterapeuter og
ergoterapeuter i april 2018
sammen for at sætte fokus
på kravene for de offentligt
ansatte ved overenskomstforhandlingerne.
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Fysioterapeut Lis
Jensen fra regionsbestyrelsen i Danske
Fysioterapeuter
Region Syddanmark
viser deltagere på
Folkemødet, hvordan
man kan træne med
elastik.

SYDDANSKE FYSIOTERAPEUTER
PÅ FOLKEMØDET
DER VAR ELASTIKTRÆNING på programmet på Folkemødet i Allinge på Bornholm i
juni 2017. Her var regionsbestyrelsesmedlemmer fra Region Syddanmark med til at
dele 3500 træningselastikker og træningsprogrammer ud til de mange interesserede
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 såvel i 2017 som 2018.

RUNDTUR PÅ SYGEHUSE
REGIONSFORMAND BRIAN ERREBO-JENSEN og formand Tina Lambrecht var på besøg
på Psykiatrisk sygehus i Middelfart, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg og Sygehus Sønderjylland
for at høre om de udfordringer og muligheder, fysioterapeuter på sygehusene står med. 15
sygehuse over hele landet fik i efteråret og vinteren 2017 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 tilknytte
fysioterapeuter til akutmodtagelserne på sygehusene og have større fokus på at mobilisere
patienter under indlæggelsen.
Læs Danske Fysioterapeuters udspil på sygehusområdet:
www.fysio.dk/nyheder/nyheder-2018/udspil-sadan-far-vi-bedre-sygehuse
www.fysio.dk/globalassets/documents/nyheder/2018/politisk-udspil-2018.pdf

KOMMUNALVALG
TIDSPUNKTET VAR GODT. Derfor
besluttede Danske Fysioterapeuter 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.
Budskaberne var, at fysioterapeuter kan skabe mere sundhed
og modvirke stigende udgifter
i indsatsen over for børn, ældre
og borgere, der har behov for
genoptræning. Kommunerne blev
opfordret til at satse på tidligt at
forebygge og rehabilitere og gøre
motorikforløb til en fast del af
indskolingen, og regionerne til at
gøre brug af fysioterapeuter på
akutafdelinger og skadestuer.
Efterfølgende har foreningen
taget kontakt til de nyvalgte
politikere i regionsrådet i Region Syddanmark og en række
udvalgte kommuner; Odense,
Esbjerg, Sønderborg, Kolding,
Vejle, Svendborg og Nordfyn, 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. Målet er at
holde møder med politikerne i alle
22 kommuner samt i regionsrådet
i den kommende 4 årige valgperiode.

POLITISK INTERESSEVARETAGELSE

FLERE FYSIOTERAPEUTER I LÆGEPRAKSIS
muskel og led. Her er fysioterapeuter eks- praktiserende læger ved at bruge langt
DER MANGLER praktiserende læger i en
mere hjælpepersonale, blandt andet
perter og kan aflaste den praktiserende
række kommuner i Region Syddanmark.
fysioterapeuter. Målet er, at 40 procent af
læge. Beregninger viser, at der i genI Fredericia kommune havde 94 procent
F y n s A m t s Av i s
Annoncer: Anders Høgh,
Victor Juul Grønbæk, 65 45 57 10
Redaktion: Østergade 19, 5750 Ringe
ø n d a g 10i . 2025
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de praktiserende Slæger
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være plads til 200 patienter
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procent i Vejle kommune
ikke havde plads nogle timer
Ud over at udrede problemerne i bevæ- med almen praksis har regionsformand
til nye patienter. Og ingenting tyder på, at
Heldagsskolen.
Brian Errebo-Jensen og medlemmerne af
geapparatet, kan fysioterapeuter aflaste
lægemanglen bliver mindre fremover.
afgørende
Heldagsskolen
regionsbestyrelsen
de seneste år serveret
lægen ved eksempelvis screening
af børn, at
Det er baggrunden for, at Danske
for
såvel
politikere
og
læger, når anledrådgivning af smertepatienter
og
udføre
Fysioterapeuter foreslår et udvidet samflyttes til Korinth
ningen var til stede. Samtidig er fysioop-følgende kontroller ved kroniske
arbejde med almen praksis. For fysioteforskel.
dagsskolens placering i KoSøren Hviid, Stilledalsvej 6,
De trafikaleiforhold
mor- Syddanmark
rinth give gode muligheder
Faaborg
terapeuter
Region
blevet
sygdomme.
rapeuter kan varetage en række opgaver,
gen og eftermiddag er meget
for et samarbejde imellem
kritiske, og parkeringsmuligde tre
Her kan for
nævtil selv at gøre
enskoler.
indsats
Det er da også baggrundenLokaLdEbat:
for, atSom forælder opfordret
især på det muskelo-skeletale område,
hederne grænser til det uannes fællesarrangementer, der
på Heldagsskolen i Vantinsvarlige
og ulovlige.
på inklusion er
er jeg meget
bekymret at få
samarbejdet
medmed
enfokus
praktiserende
sundhedsminister Ellen TranegeNørby
i juni
som aflaster lægen.
Den glidebane, som Steffen udviklende og berigende for
for de forhold, som skolen i
i stand.
2018 præsenterede regeringens
forslag
Hver fjerde patient henvender sig
Jensen
(S) omtaler på fyens.
alle parter.
dag fungerer
under. Godt 60læge
dk 4. februar, er lige alvorligt,
Udveksling af faciliteter og
elever fylder alle lokaler ud,
til at løse problemerne med mangel
på
til sin læge, fordi der er problemer med
om det foregår i Vantinge elanlæg vil være oplagt og til
og faglokaler er nedlagt på

DANSKE FYSIOTERAPEUTER
I MEDIERNE

grund af pladsmangel.
Jeg oplever en skole, hvor
fagligt dygtige medarbejdere
forsøger at få enderne til at
hænge sammen. De fysiske
rammer giver ikke tilstrækkelig mulighed for pædagogisk
og didaktisk dækning af den
enkelte elev.
Vantinge kan ikke skabe
samme gode rammer for eleverne som Korinth. Alene
udearealet vil gøre en stor

ler Brahetrolleborg. Med et
scenarie, som indebærer 80100 elever, vil de fysiske og
pædagogiske rammer ikke
kunne opfyldes med skolens
nuværende placering.
Placeringen i Korinth vil
give tryghed, trivsel og sikkerhed for denne gruppe af
kommunens svageste elever
mange år fremover.
Vedrørende spejderskolen
og landbrugsskolen vil Hel-

Børn.

“DET ER KORTSIGTET at spare på hjælp og støtte til børn”.
Kortsigtede besparelser
Regionsformand Brian Errebo-Jensen var klar i mælet, da
i faaborg-midtfyn
Rasmussen
har fuldstændig
skiftet gravemaskinerne
ud med
han i Fyns Amtssimon
Avis
og Fyns
Stiftstidende
skældte
ud varebiler
på med avanceret
udstyr til blandt andet tv-inspektion og strømpeforing af kloakrør. Foto: Palle søby
så har manglende hjælp stor
Brian Errebo-Jensen,
politikerne i Faaborg-Midtfyn kommune, der ville spare på
betydning for, hvordan de
det løber væk. Og så måske få regionsformand for Danske
Fakta
de fysioterapeuter,
der hjælper børn med særlige behov.sat en rottespære op. Hende Fysioterapeuter, Odense
klarer sig resten af deres liv.
Det betyder dårligere liv for
nede i Kapellanstræde, der
EntrEprEnør rasmussEn & Co.
Lige så vigtigt, det er at mødes med politikerne i regidisse børn end de kunne hahar fanget en rotte fem mor- LokaLdEbat: Det er grund til
simon Rasmussen er 28 år. Han startede Entreprenør
ve fået, men det betyder også,
gener i træk under køkken- at råbe vagt i gevær over for
onen og kommunerne,
at være
til stede i medierne.
Rasmussen er
& Co.det
i juni 2011,
20 år gammel.
at man risikerer at måtte give
vasken, kunne måske løse de besparelser på børneomdem langt mere omfattende
det med en rottespære, fore- rådet, som netop nu er ved
i sommeren 2017 gik han fra at lave alment
Både når der skalentreprenørarbejde
deles ros ud
for
særlige
trænings-og slår Simon Rasmussen.
og dyrere hjælp senere i livet,
at blive rullet ud i Faaborgtil at specialisere sig i opgravningsfri
end det ellers var blevet nødMidtfyn Kommune. Det vil
kloakrenovering
og tv-inspektion.
rehabiliteringsindsatser
over
for borgere og patienter, og
vendigt.
ramme børn med stort berotternes running sushi
Han er udlært struktør, kloakmester samt DTVK tv-operatør.
Det er simpelthen indbe- Ude i hovedkloakken løber hov for hjælp, når man spanår der skal skabes
opmærksomhed
ominden,
konsekvenserne
grebet af en kortsigtet beder så meget vand igennem, rer på de fysioterapeuter, soHan åbnede
sin virksomhed tre måneder
han var udlært
at her har rotterne faktisk cialrådgivere, ergoterapeuter, sparelse at spare nødvendig
anlægsstruktør og har aldrig været ansat som svend andre
af besparelser i kommuner
og sygehuse. Derfor er det højt
hjælp og støtte til børn væk.
ikke lyst til at bo. Inde un- høre-talekonsulenter mm.
steder end i sit eget firma.
Derfor er jeg glad for, at
husene er der derimod som har speciale i at hjælpe
HanDanske
har de seneste
seks et halvt år været skuemester/sensor
prioriteret at gøre
Fysioterapeuter
til en synlig der
medarbejderne på området
tørt og varmt, hvis man ik- børn med deres behov.
på struktørers svendeprøver og kloakmesteruddannelsen.
har valgt at råbe op i denne
Netop fordi børn naturligt
ke får lukket en stikledning
aktør i medierne.simon Rasmussen er aktiv motocrosskører på semihøjt
af. Så har rotterne en perfekt er i en udviklingsfase, hvor de avis. Der er vigtigt, at konseI april 2017 kom han alvorligt til skade i en
kvenserne af nedskæringerDe kan løbe lige skal lære rigtig mange ting,
Fra perioden 1.niveau.
september
2016 til 1. august 2018 har"lejlighed".
motocrossulykke og brækkede nakken. Han havde nakkekrave
ud i kloakken og hente alt,
i tre måneder og
pådrog sig
også andre brækkede
knogler,
hvad de har brug for. Det er
Danske Fysioterapeuter
været
i
medierne
437
gange.
Hvis
hjernerystelse og en punkteret lunge.
en "running sushi-bar", der
den tilsvarende omtale
som
detlige forbi dem, forkla- Tilskud.
Det var i den skulle
forbindelse,købes
han skiftede
kurs tilannonce,
tv-inspektion. villekører
rer Simon.
sammen med sin kæreste gennem 12 år har han to drenge,
Han tilføjer, at rotter kan Støtte til spilfabrik er tabte penge
koste 10,1 millioner
kroner.
den ældste knap tre år og den yngste fra november 2018.
simon og hans kæreste købte ejendom i 2011, som de selv har
gennem renoveret.

gen, understreger Simon Ras-

mel vask, og så får den lige

komme igennem huller på
mindre end en fem-krone.
- De har et elastisk kranium, så de kan gøre sig helt
deforme og dreje sig rundt.
De kan gnave sig gennem
både plastik og beton. På en
time kan de gnave sig gennem et plastikrør, fortæller

fordel for alle tre skoler. Heldagsskolen vil tilføre Korinth
cirka 60 elever og 30 medarbejdere.
Green Care-projektet er al
ære og beundring værd. Vores højskoler og efterskoler
har en god og lang tradition,
som henvender sig til samme
målgruppe som Green Care.
Læserbrevet er forkortet.
Du kan læse det i den fulde
version på fyens.dk

Søren Clemmensen, medlem
af Kommunalbestyrelsen
for De konservative,
Kildevangen 67Ringe

LokaLdEbat: Den forrige
kommunalbestyrelse be-

har besluttet sig for at støtte
med 300.000 kr. årligt. Jeg
kan gætte på, at den højtstående kommunale embedsmand, som er i Spilfabrikens bestyrelse, har viderebragt selskabets ønsker til

ne kommer til at stå lysende
klart for de ansvarlige politikere.
Og det er vigtigt, at alle ved,
at det er et politisk valg, når
man fremover får dårligere
hjælp til sit barn med særlige behov. Alt for ofte oplever
vi, at politikere ikke vil tage
ansvar for nedskæringerne,
men gemmer sig bag, at ”der
må prioriteres lokalt.” Det er
uærligt og stiller personalet,
der godt ved, hvad nedskæringerne kommer til at betyde for konkrete mennesker, i
en umulig situation fagligt og
menneskeligt.
Forkortet af redaktionen, se
hele læserbrevet på fyens.dk

serviceforringelser til følge, virker det ubegribeligt,
at man vælger at støtte en
virksomhed som Den Fynske Spilfabrik. Hvis den ikke
kan klare sig uden kommunal hjælp, må den finde an-
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EN VIGTIG POLITISK ROLLE

Formand Tina Lambrecht og regionsformand Brian Errebo-Jensen var i
februar 2018 til møde med sundhedsminister Ellen Trane Nørby om
akupunkturproblematikken og syv dages ventetidsgaranti på genoptræning.

DANSKE FYSIOTERAPEUTERS fem regioner spiller en vigtig
politisk rolle, når foreningens politik skal ud over rampen. I
Region Syddanmark er det regionsformand Brian Errebo-Jensen
og regionsbestyrelsesmedlemmerne, der har kontakter til borgmestre, 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 fysioterapeuters og fysioterapifagets interesser.
Eksempelvis hvis der bliver sparet på sygehusenes eller
kommunernes budgetter, arbejdsmiljøet er presset eller der er
behov for at rose særlige sundhedsfaglige initiativer. Og så er
regionsformanden og regionsbestyrelsesmedlemmerne løbende
i kontakt med kommunal- og regionsrådspolitikerne. Det bliver
til mange samtaler og møder i løbet af året.

SUNDHEDSREFORM OG DIREKTE ADGANG TIL FYSIOTERAPI
I MIDTEN AF JANUAR 2019 fremlagde
regeringen sit længe ventede udspil til en
sundhedsreform. Intentionen er, at mennesker 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 patientgrupper, 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 nedlægge de
folkevalgte regionsråd.
Danske Fysioterapeuter har peget på, at
hovedproblemet i sundhedsvæsenet ikke
er struktur, men manglende ressourcer, og
at det er vigtigt at 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 sundhedsfaglige 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 praktiserende læge for at få en henvisning til
fysioterapi og dermed sygesikringstilskud.
Det vil spare samfundet penge og aflaste
de praktiserende læger.
Hvis blot halvdelen af patienterne med
smerter i ryg, nakke, hoved og led går direkte til fysioterapi, vil det kunne frigøre over
400 praktiserende læger og dermed være

med til at afhjælpe lægemanglen. Der er
direkte 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 indflydelse på udviklingen på det fysioterapeutiske arbejdsmarked, og dermed også for
fysioterapeuter på sygehuse, i kommuner
og praksissektoren i Region Syddanmark. I
den forbindelse lykkes det forhåbentligt i de
kommende to år at få sat projekter i gang i
regionen om direkte adgang til fysioterapi.

UDDANNELSE

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

Nyt hold dimittender fra fysioterapeutuddannelsen i Odense

Nyt hold dimittender fra fysioterapeutuddannelsen
i Esbjerg
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MEDLEMSAKTIVITETER
MEDLEMSMØDER OG ARRANGEMENTER 2017 OG 2018
2017

2018

Paragraf 2-aftale om GLA:D, 12. januar i Vejen
Arrangeret i samarbejde med praksisafdelingen i Region
Syddanmark. 50 deltagere.
Paragraf 2-aftale om GLA:D, 19. januar i Odense
Arrangeret i samarbejde med praksisafdelingen i Region
Syddanmark. 50 deltagere.
Netværksmøde om GynObs, 23. februar i Kolding
Arrangement støttet af Regionsbestyrelsen.
Fagstafet: Hvornår er nok nok?, 9. marts i Odense
Oplæg ved psykolog Hannah El-Kholy. 60 deltagere.
Fagstafet: Etnisk sygdomsforståelse og ære, 15. marts i Vejen
Oplæg ved Dorthe Nielsen fra Indvandremedicinsk Klinik på
SDU/OUH. 50 deltagere.
Fysioterapeuter i lægepraksis, 20. marts i Kolding
20. deltagere.
Fagstafet: Hvornår er nok nok?, 3. april i Vejen
Oplæg ved Psykolog Hannah El-Kholy. 60 deltagere
Medlemsmøde om OK18, 25. april i Kolding
Arbejdspladsmøde med 30 deltagere.
Generalforsamling i Danske Fysioterapeuter Region
Syddanmark, 27 april i Fredericia
Oplæg ved fysioterapeut Jesper Vind Troelsen, Slagelse
Kommune og professor Ewa Roos, SDU. 100 deltagere.
Medlemsmøde om OK18, 3. maj i Sønderborg
Fyraftenmøde med 20 deltagere.
Borgere med anden etnisk baggrund end dansk, 29. maj i
Fredericia.
Arrangeret i samarbejde med Ergoterapeutforeningen. Oplæg
ved Direktør Esma Birdi fra Institut for integration. 50 deltagere.
Risikobaseret tilsyn, 23. august i Fredericia
Arrangeret af Styrelsen for Patientsikkerhed. 100 deltagere.
Fagstafet: Ankel og crus problematikker, 6. september i
Svendborg
40 deltagere.
Årsmøde for praktiserende fysioterapeuter, 22. november i
Kolding
40 deltagere.

Danske Fysioterapeuters arbejdsmarkedsmodel,
1 februar i Kolding.
40 deltagere.
Netværksmøde om beskæftigelsesindsatsen,
28. februar i Kolding
20 deltagere.
Danske Fysioterapeuters 100 års jubilæum, 1 marts i Odense
Oplæg ved studieleder Birgitte Mathiesen og fysioterapeut Kasper Ussing om kognitiv funktionel terapi og servering af bobler
og kransekage. 40 deltagere.
Danske Fysioterapeuters 100 års jubilæum, 15. marts i Esbjerg
Oplæg ved studieleder Jens Bach Johansen og fysioterapeut
Kasper Ussing om kognitiv funktionel terapi og servering af
bobler og kransekage. 40 deltagere.
Fagstafet: Smertevidenskab, 24. april i Vejle
Oplæg ved Lars Avemarie fra smertespecialisterne.dk.
61 deltagere.
Danske Fysioterapeuters 100 års jubilæum, 17. maj i Fredericia
Foredrag ved human biolog Chris MacDonald og professor Kurt
Jacobsen, musik ved Booom Music og servering af bobler og
buffet. 280 deltagere.
Rehabilitering af gigtpatienter, 4. juni i Middelfart
i samarbejde med Behandlingsstedet ANO. 30. deltagere.
Rehabilitering af gigtpatienter, 13. juni i Middelfart
i Samarbejde med Behandlingsstedet SANO. 30 deltagere.
Fagstafet: bevægerelateret smerte, 15. november i Haderslev
Oplæg ved fysioterapeuterne Kasper Ussing og Jannick Johansen.
70 deltagere.
Årsmøde for praktiserende fysioterapeuter,
27. november i Kolding
30 deltagere.
Kulturfokus-smertehåndtering, 3. december i Odense
Oplæg ved seniorkonsulent Nadia El-Gendi.40 deltagere.

PLANLAGTE MØDER I 2019
Fagstafet: Commotio, 5. februar
Afholdes ved UCL i Odense.
Fagstafet: Hoftenære fracture, 13. marts i Svendborg
Oplæg ved Morten Tange.
Fagstafet: Nakkeproblematikker, i april/ maj i Middelfart.
Regional Fagfestival, 2. oktober.

MEDLEMSAKTIVITETER

100 ÅRS JUBILÆUMSFEST I FREDERICIA
SOLEN SKINNEDE fra en skyfri himmel, og
der var bobler i glassene, da 280 medlemmer fra Region Syddanmark mødte frem
til jubilæumsfest i Messecenter Fredericia.
Anledningen var Danske Fysioterapeuters
100 års jubilæum.
Regionrådsnæstformand Poul Erik
Svendsen pegede i sin åbningstale på, at
fysioterapi står stærkt i sundhedsvæsenet.
“Det I laver, kan man ikke erstatte med kirurgi og piller”. Efterfølgende blev deltagerne
taget med på en rejse tilbage i fysioterapiens historie.

Kurt Jacobsen, der er historiker og professor ved CBS, fortalte hvordan massage
og sygegymnastik har udviklet sig fra at
være et fag for enlige frøkener til nutidens
moderne fysioterapi.
Booom Music opførte et stykke musik
skrevet specielt til fysioterapeuter og satte
salen i bevægelse, inden der blev budt på
buffet.
Forsker og human biolog Chris MacDonald, 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 højlydte snak ved
buffeten og de mange grin under oplæggene, var der tale om et vellykket jubilæumsarrangementer.
Der var tilsvarende jubilæumsarrangementer i de fire øvrige regioner. Mere end
1200 medlemmer deltog i maj 2018 i arrangementerne.
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REGION SYDDANMARK
REGIONSBESTYRELSEN
Brian Errebo-Jensen,
regionsformand

BRIAN ERREBO-JENSEN ER GENVALGT som regionsformand i Region Syddanmark. Da fristen for at stille op til
posten 1. marts 2018 var nået, var der ikke andre kandidater
til posten. Det betyder, at Brian Errebo-Jensen er valgt for en
ny fireårig periode. Den ny valgperiode startede 1. juli 2018.

Thomas W. Bertelsen,
Vejle Kommune
(genopstiller)

Kristian Birk,
FysioDanmark, Vejle
(genopstiller ikke)

Rikke Kruse,
TR Sydvestjysk
Sygehus
(valgt blandt TR)

Helle Bruun, visitator,
Esbjerg Kommune
(genopstiller)

Peter Kromann,
Benefit Odense
(genopstiller)

Lis Jensen,
TR Haderslev
Kommune
(valgt blandt TR)

Louise Beck,
Praktiserende
i Bramming
(genopstiller)
Jasper Juhl Holm,
Odense Universitets
Hospital
(genopstiller)

FLERE MEDLEMMER
I REGION SYDDANMARK
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 Syddanmark er medlemmer
i samme periode vokset fra 2.567 til 3.364. Altså er vi de
seneste tre år blevet 800 flere medlemmer i regionen.

SØG STØTTE TIL DIT
ARRANGEMENT
Lau Rosborg,
praktiserende i
Odense
(valgt blandt SU)

Helene Benfeldt,
FTR, Odense
Kommune
(genopstiller)
Mortern Topholm,
praktiserende
i Odense
(genopstiller)

BRIAN ERREBO-JENSEN
GENVALGT SOM
REGIONSFORMAND

Pernille Varnum,
suppleant,
praktiserende
i Kolding

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 støtte til arrangementet, og vi kan hjælpe med lokaler,
annoncering, kontakter m.v. Det er også muligt at få støtte
til netværksarrangementer. Læs mere på fysio.dk eller send
en mail til: syddanmark@fysio.dk

REGION SYDDANMARK / REGNSKAB

REGNSKAB
REGNSKAB 2017 OG 2018*
1% 2%

17%

15%

11%

15%

10%

2017
Udgifteri alt:
482.626 kr.

29%
Regionsbestyrelsen ringede i april 2018 til de nyuddannede
fysioterapeuter for at fortælle om Danske Fysioterapeuter og høre,
om de har brug for hjælp fra foreningen.

REGIONSBESTYRELSEN
I RØRET
DER BLIVER RINGET rundt til de nyuddannede fysioterapeuter i Region Syddanmark. To gange om året bruger
regionbestyrelsen en eftermiddag og aften på at ringe til
dimittenderne for at høre, hvordan det går med at finde sig
til rette som fysioterapeut, og om de har brug for hjælp og
støtte fra Danske Fysioterapeuter. De nye kollegaer er glade
for opkaldet, er tilbagemeldingerne. Så regionsbestyrelsen
fortsætter ringerunden i 2019.

2%

2%

4%

16%

15%
7%
7%

UDGIFTER

NETVÆRKSMØDER
REGIONSBESTYRELSEN HAR STØTTET en række netværksmøder i regionen. Denne støtte vil fortsætte i de kommende år for at sikre velfungerende faglige netværk.

I alt

VIL DU HOLDE dig opdateret om, hvad der foregår af fysioterapifaglige arrangementer og fyraftenmøder for fysioterapeuter i Region Syddanmark, kan du følge os på facebook.
Giv os et like på:
www.facebook.com/FysioterapeuterSydanmark

Udgifteri alt:
469.814 kr.

48%

		
n Administration
n Web
n FOrmand
n Bestyrelse
n Generalforsamling
n Medlemsaktiviteter

FØLG OS PÅ FACEBOOK

2018

2017
83.065
51.369
49.753
138.710
74.107
74.543
3.795
7.284

2018
68.434
34.534
32.165
227.460
6.981
74.958
7.150
19.646

482.626

471.328

		
Regionstilskud
Overført fra foregående år

2017
554.939
194.720

2018
562.722
267.033

I alt

749.659

829.755

n Arbejdsgrupper
n 100 års jubilæum

INDTÆGTER

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

