
BERETNING
2019-2020

REGION SYDDANMARK



BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSFORHOLD

Nyuddannede kæmper med at få job i Syddanmark
Et år med corona
Danske Fysioterapeuter er skiftet over til Akademikerne
Problemer med arbejdsmiljøet på Fyn
Rehabiliteringsafdelingen på OUH lukker

POLITISK INTERESSEVARETAGELSE

Fokus på fremtidens velfærd i Odense
Politiske og faglige gæster
Danske Fysioterapeuter i medierne
Analyse af praksissektoren
Danske Fysioterapeuter på Folkemødet i Allinge
På besøg i kommunerne
Ny politisk struktur i Danske Fysioterapeuter på vej

UDDANNELSE

Antal optagne på fysioterapeutuddannelsen

MEDLEMSAKTIVITETER

Medlemsmøder og arrangementer 2019 og 2020

REGION SYDDANMARK

Regionsbestyrelsen
Netværksmøder
Repræsentantskab 2020-2022
Regionsbestyrelsen ringer rundt
Flere medlemmer i Syddanmark
Søg støtte til dit arrangement
Følg os på Facebook

REGNSKAB
Regnskab for 2019 og 2020

04

07 

11 

12 

14 

15

FORSIDEN:
Fagfestival i efteråret 2019



LEDER     3

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

Det sidste år har Corona sat sit præg på alting. Fak-
tisk føles det som om, at hele 2020 gik med at slukke il-
debrande. Der har været en grundlæggende usikkerhed, 
som især praksissektoren har oplevet med både perioder 
med decideret nedlukning og faldende patienttal. Sam-
tidig har det for de offentligt ansatte været en tid med 
masser af nye opgaver og et presset arbejdsliv.

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

Samtidig vil vi også gerne rose jer alle sammen. Vi har i 
en svær tid vist, at man kan regne med os som faggruppe. 
Det håber vi også vil udmønte sig i fremtiden i form af 
anerkendelse, anseelse og ressourcer.

Selvom det kan være svært at huske nu, så var der en 
tid før Corona.

I 2019 fyldte vores overgang fra Fagbevægelsens Ho-
vedorganisation (FH) til Akademikerne (AC) meget i ar-
bejdet. Vi har brugt mange kræfter på at sikre pladser i 
MED-systemet, skabe nye relationer og på en grundig 
dialog med de tillidsvalgte om, hvordan vi nu skulle gribe 
opgaven an. 

Mange ting skal løses lokalt – og derfor er der også 
grund til her at sige en særlig tak til de mange tillidsre-
præsentanter, der har kastet sig ind i arbejdet med at sik-
re fysioterapeuter indflydelse.

Vi har fortsat en række pladser i MED-systemet, som 
sikrer at vores tillidsrepræsentanter har indflydelse på de 
offentlige arbejdspladser.

En anden ting, der har fyldt meget, er nedlæggelsen af 
Rehabiliteringsafdelingen på Odense Universitetshospi-
tal. Desværre lykkedes det ikke at afværge decentralise-
ringen – og det, at fysioterapeuter på den måde kommer 
under ledelse af afdelingssygeplejersker, er noget der vil 
få stor betydning mange år frem. Vi vil følge udviklingen 
tæt og gøre alt, hvad vi kan for, at overgangen kommer til 
at foregå så rimelig som muligt.

Endelig så glæder vi os i regionsbestyrelsen til at Corona-
en slipper sit greb og vi igen kan mødes fysisk. Men selvom 
vi ikke er der endnu, så kan vi heldigvis stadig ses. Derfor vil 
jeg også gerne benytte lejligheden til at gøre lidt reklame for 
alle de medlemsarrangementer, som vi afholder for med-
lemmer i regionen. Vi fortsætter med at arrangere virtuelle 
medlemsmøder, så husk at holde dig orienteret for eksem-
pel via hjemmesiden. Generalforsamlingen holdes virtuelt 
den 26. april, kl. 16.30-18.30. Jeg håber, vi ses i den anledning. 
Du vil få mulighed for at komme med ideer til bestyrelsens 
arbejde i de kommende år. Kl. 19-20 er der et afsluttende 
foredrag med fysioterapeut og sundheds-stand-upper Niels 
Honoré med titlen; ”Altæderens guide til en sjovere hver-
dag”. Et sjovt og anderledes foredrag om sundhed og trivsel.

Vi håber, at mange er jer vil være med. I regionsbesty-
relsen glæder vi os meget til at mødes med jer. Husk også, 
at vi kan hjælpe dig med penge og det praktiske, hvis du 
har en god ide til et arrangement. 

Jeg håber, vi ses.

KÆRE MEDLEM

Af Brian Errebo-Jensen, regionsformand

https://www.fysio.dk/om-os/regioner/region-syddanmark
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DER ER UDFORDRINGER med at finde arbejde som fysioterapeut 
i Syddanmark, som er den region i Danmark med højest ledighed. 
Det er særligt de nyuddannede fysioterapeuter, som har proble-
mer med at finde arbejde. Af de fysioterapeuter, som blev færdig- 
uddannede i 2019, var 32 procent stadig uden job i juni sidste år 
i Region Syddanmark ifølge en dimittendundersøgelse fra 2020.

Syddanmarks regionsbestyrelse kontakter hvert år de nyuddan-
nede fysioterapeuter et par måneder efter, at de er blevet færdige 
med deres uddannelse. Her er tilbagemeldingerne også, at det er 
svært at lande det første job. De nyuddannede melder blandt an-
det tilbage, at de synes, at der bliver uddannet for mange fysio- 
terapeuter, og at de står med en stor udfordring i forhold til at finde 
fast arbejde og sikre deres fremtid.

”Vi forsøger at klæde dem på bedst muligt både i forhold til, hvor-
dan arbejdsmarkedet ser ud, hvordan de kan få hjælp fra deres fag-
forening, og hvordan den typiske nyuddannedes vej ind på arbejds-
markedet er. Vi taler med dem om, at det kan være svært at komme 
ind og bide sig fast på arbejdsmarkedet. Nogle gange er et udlands-
ophold eller et job længere væk, hvor man skal pendle, en måde at 
komme i gang,” fortæller regionsformand Brian Errebo-Jensen.

Hvert år bliver der optaget godt 1.100 nye studerende på landets 
fysioterapeutuddannelser. Årligt er der en nettotilgang til arbejds-
markedet på cirka 600 fysioterapeuter. Det er ikke kun i Syddan-
mark, at de nyuddannede fysioterapeuter har problemer med at 
finde job. I både Region Nordjylland og Midtjylland var 13 procent af 
de nyuddannede fra 2019 stadig uden job i sommeren 2020.

De seneste fem år har ledigheden været stigende i Syddanmark. 
Den er steget fra 2,8 procent i 2016 til 5,5 procent sidste år. Det er 
på tværs af alle fem regioner, at ledigheden er steget sammen-
lignet med 2016. Den gennemsnitlige ledighedsprocent for hele 
Danmark lå sidste år på 4,0 procent. Region Syddanmark har flest 
fysioterapeuter, der er uden arbejde, mens Region Sjælland har 
færrest med 2,0 procent ledige.

Kigger man nærmere på sidste år, hvor coronavirus ramte Dan-
mark, svingede ledigheden en del i Region Syddanmark i løbet af 
året. I starten af året lå ledigheden på 4,1 procent og steg løbende 
hen over foråret. Den toppede i maj, hvor der var 9 procent fysio- 
terapeuter i Syddanmark uden job. Resten af året kom flere og flere 
dog i arbejde igen, og ved slutningen af 2020 var ledighedsprocenten 
på 4,4 og dermed næsten den samme som i begyndelsen af året.

Samtidig med, at ledigheden har været stigende, er der også 
kommet færre kommunalt ansatte i Syddanmark. Sidste år var der 
1.096 ansatte fysioterapeuter i kommunerne. Det er et fald på 54 
siden 2018. Det samme gør sig dog ikke gældende for de regionalt 
ansatte. Her har der været en lille stigning. De seneste tre år er der 
ansat 5 medarbejdere, så der nu er 401 regionalt ansatte fysiotera-
peuter i Syddanmark.

På landsplan ser det modsat ud. Her har der været en stigning i 
de kommunalt ansatte, hvor der i 2020 var ansat 5.000 fysiotera-
peuter. Det er en stigning på 134 fysioterapeuter siden 2018. For de 
regionalt ansatte har der på landsplan været et lille fald fra 2.065 
ansatte i 2018 til 2.039 ansatte i 2020.

NYUDDANNEDE KÆMPER MED AT FÅ JOB I SYDDANMARK

LEDIGHED BLANDT FYSIOTERAPEUTERNE I REGIONERNE

Region 2016 2017 2018 2019 2020

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

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

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

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

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

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

Region 2018 2019 2020 Ændring 

Hovedstaden 1.490  1.495   1.460  -30,0 

Sjælland 637  655   645   8,0 

Syddanmark 1.150  1.090   1.096  -54,0 

Nordjylland 441  448   463   22,0 

Midtjylland 1.086  1.096   1.127   41,0 

Sum 4.804 4.784 4.791 -13

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

Region 2018 2019 2020 Ændring 

Hovedstaden 684 625 631 -53 

Sjælland 231 232 246  15 

Syddanmark 396 382 401  5 

Nordjylland 213 213 218  5 

Midtjylland 535 523 543  8 

Sum 2.059 1.975 2.039 -20

Ansatte i regioner i alt * 2.065  1.975   2.039  -26 

FYSIOTERAPEUTER ANSAT I KOMMUNER

FYSIOTERAPEUTER ANSAT I REGIONER

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

personer. Alle fysioterapeuter, ledende og ikke-ledende  

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

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

I foråret sidste år manglede der klare og 
rettidige udmeldinger fra Sundhedsstyrel-
sen, som Danske Fysioterapeuter kunne 
formidle videre til medlemmer og arbejds-
pladser. Og i efteråret ramte anden bølge 
af corona, og ikke lang tid efter kom anden 
nedlukning af landet. Det har været en lang 
periode med usikkerhed og uforudsigelighed.

”Corona har haft stjålet hele dagsordenen 
i et år. Der var kaos i foråret, hvor ingen vid-
ste, hvor det ville bære hen, og hvordan pan-
demien ville udvikle sig. Men nu er der sket 
en afklaring. Vi har lært at leve med det og 
fundet ud af, hvordan vi skal håndtere vær-
nemidler, smitterisiko og fundet en vej igen-
nem den her svære tid,” fortæller regionsfor-
mand Brian Errebo-Jensen.

Corona har kunnet mærkes i alle sektorer 
af fysioterapi, hvor flere også har været flyt-
tet til andre arbejdsopgaver og har måttet 
udvise stor fleksibilitet. Fysioterapeuter på 
hospitalerne har arbejdet som frontperso-
nale med patienter smittet med corona på 
covid-afdelinger og oplevet et presset ho-
spitalsvæsen. Der har været fysioterapeuter, 
som er blevet omskolet til at hjælpe til på 
intensivafdelingerne, hvor de blandt andet er 
blevet oplært i, hvordan man bruger respira-
torer.

I kommunerne er der fysioterapeuter, som 
er blevet oplært i plejen. På den måde kun-
ne de træde til og hjælpe, hvis plejesystemet 
blev for presset af den nye virus. Hos de prak-
tiserende fysioterapeuter har flere oplevet, 
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DANSKE FYSIOTERAPEUTER ER SKIFTET OVER TIL AKADEMIKERNE
DEN 1. JANUAR 2020 blev Danske Fysioterapeuter en del af ho-
vedorganisationen Akademikerne (AC). Det har været en stor op-
gave at forberede og sikre overgangen fra Fagbevægelsens Hoved-
organisation (FH) til AC.

Regionsbestyrelsen har brugt en del tid på overgangen og på 
at finde en vej ind i AC-fællesskabet. Det har været en prioritet for 
regionsbestyrelsen at forsøge at sikre tillidsrepræsentanternes 
indflydelse og pladser i forskellige MED-udvalg efter skiftet til AC, 
så fysioterapeuterne er sikre på at have indflydelse på de beslut-
ninger, som påvirker deres opgaver og arbejdsmiljø.

”I bund og grund har overgangen været god. Vi har måske mi-
stet nogle få pladser, men så har vi fået nogle andre i stedet for. Vi 
har selvfølgelig også måttet respektere, at der er en overgangs- 
fase, og vi skal have fundet vores plads i det nye fællesskab og 
en vej ind i tingene. På den anden side giver det også nye mulig- 
heder for at få nogle nye samarbejdsrelationer,” fortæller regions-
formand Brian Errebo-Jensen.

For tillidsrepræsentanterne i Region Syddanmark har det blandt 
andet involveret en del opsøgende arbejde med at finde og skabe 
kontakter til de nye organisationsrepræsentanter fra AC. Selv om 
Danske Fysioterapeuter er skiftet til AC, har regionsbestyrelsen 
fortsat kontakt og samarbejde med FH’s organisationer – især de 
sundhedsfaglige.

Beslutningen om at skifte til AC blev taget på repræsentant-
skabsmødet i efteråret 2018. Det skete efter, at Funktionærernes 
og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) og Landsorganisationen i 
Danmark (LO) cirka et halvt år inden besluttede at lade de to or-
ganisationer fusionere 1. januar 2019 til Fagbevægelsens Hoved-
organisation.

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

at patienter ikke turde møde op i praksissen, fordi de var sårbare 
og afholdt sig fra at gå ud. Dette har dog normaliseret sig og pa-
tienter møder igen frem – klinikkerne har indarbejdet rutiner med 
afstand og værnemidler.

”Vi har medlemmer, som er gået frem i forreste linje. Det er flot. 
De har været fleksible og påtaget sig opgaver med syge patienter, 
arbejdet mere end deres normale arbejdstider og ladet sig flytte til 
andre funktioner,” fortæller regionsformand Brian Errebo-Jensen.

Arrangementer er blevet aflyst på stribe, og virtuelle møder er 
blevet hverdag. Der har været holdt adskillige møder om corona 
sidste år, og der har i Danske Fysioterapeuter været arbejdet på at 
sikre ordentlige forhold for fysioterapeuterne i den her usædvanli-
ge tid. Der har blandt andet været arbejdet på at sikre lønkompen-
sation til de praktiserende fysioterapeuter, lokale aftaler og sikre, 
at fysioterapeuter fra alle sektorer kunne blive testet hurtigt i  
”fast track”.
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PROBLEMER MED 
ARBEJDSMILJØET PÅ FYN

REHABILITERINGSAFDELINGEN 
PÅ OUH LUKKER

DER HAR VÆRET PROBLEMER med arbejds-
miljøet i to fynske kommuner Kerteminde og 
Faaborg-Midtfyn, samt den regionale psykiatri  
i Svendborg i 2019, hvor regionsbestyrelsen  
er trådt ind i konflikten. I Kerteminde og Faa- 
borg-Midtfyn har der været problemer med le-
delsen på henholdsvis børneområdet og ældre-
området.

Der har været problemer med dårlig kommu-
nikation og ledelsesstilen, hvor medarbejdere er 
kommet i klemme. Danske Fysioterapeuter er 
endt med at gå ind i sagen sammen med andre 
organisationer eksempelvis Ergoterapeutfor-
eningen, som også havde medlemmer på om- 
rådet. Begge steder er det lykkedes at få løst 
problemerne.

I psykiatrien i Svendborg har der også væ-
ret problemer med ledelsen. Derudover har der 
også været problemer med opgaveglidning, 
hvor fysioterapeuter er blevet bedt om at tage 
nye opgaver, som ikke har noget med fysiotera-
pi at gøre. For eksempelvis plejeopgaver.

”Det er især mangel på plejepersonale, som 
har været årsag til den her opgaveglidning. Det 
er ikke holdbart. Vi arbejder stadig på at få løst 
problemet. Nu skal vi mødes med direktionen 
for psykiatrien i Region Syddanmark. Det er vig-
tigt, at det at arbejde i psykiatrien er menings-
fuldt, og at fysioterapeuter kan se en karrierevej 
med faglig udvikling. Vi medvirker gerne til pro-
jekter med opgaveflytning, som giver mening, 
og hvor der efterfølgende evalueres”, siger re- 
gionsformand Brian Errebo-Jensen.

”Løn og arbejdsvilkår er et felt, vi skal have rig-
tig meget fokus på. Der begynder at blive mangel 
på andre personalegrupper, og vi har en vis ledig-
hed. Vi skal passe på, at det ikke påvirker vores 
medlemmer i en negativ retning. Hvis vi begyn-
der at blive mødt med opgaveglidning, så skal vi 
engagere os og præge feltet, så det ikke bliver 
helt ukontrolleret,” siger regionsformanden.

Direktionen på Odense Universitetshospital (OUH) har besluttet at lukke 
hospitalets afdeling for rehabilitering og decentralisere fysioterapeuter-
ne og ergoterapeuterne. Det betyder, at fysioterapeuterne på OUH bliver 
ansat på ni forskellige kliniske afdelinger under sygeplejefaglig ledelse.

Regionsbestyrelsen har brugt rigtig meget tid på at forsøge at påvirke 
beslutningen og få stoppet decentraliseringen. Der er blevet holdt møder 
med regionale og lokale politikere, skrevet debatindlæg, afgivet hørings-
svar og holdt møder med medarbejderne.

”Der har været rigtig meget på spil. Vi mister vores ledelse på OUH 
og bliver decentraliseret. Derfor har det også været et område, som vi 
naturligvis har været involveret i, og som har givet meget genlyd. Men 
min fornemmelse har været, at man ikke har lyttet særlig meget til hø-
ringssvarene og har haft truffet beslutningen på forhånd i direktionen på 
OUH,” siger regionsformand Brian Errebo-Jensen.

I dag er fysio- og ergoterapeuterne samlet i en enhed i rehabiliterings-
afdelingen. Det har været et langt og presset forløb for både medarbej-
dere, tillidsrepræsentanter og ledere på OUH. I sidste ende lykkedes det  
ikke at få stoppet de nye ændringer, som træder i kraft 1. juni i år.

”Medarbejdere og tillidsrepræsentanter på OUH har gjort en kæmpe 
indsats. Det fortjener de virkelig ros for. Vi har forsøgt at påvirke det her 
ad rigtig mange kanaler med alt fra politiske kontakter til avisskriverier. 
Men det har været op ad bakke og er desværre ikke lykkes at få ændret 
beslutningen,” siger Brian Errebo-Jensen.

Der er dog et enkelt punkt, hvor direktionen har givet sig. Det er blevet 
lovet, at der er fokus på at få implementeret tværfaglighed på de kliniske 
afdelinger i den endelige model. 

Regionsformand Brian 

Errebo-Jensen skrev 

sammen med formand 

Tina Lambrecht et 

debatindlæg, som 

blev bragt i Fyens 

Stiftstidende, hvor de 

kritiserede de planlagte 

ændringer på OUH.

RedaktøR:
Lene Sarup
65 45 51 97
debat@fyens.dk
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Jeg ser ikke mig selv som specielt sej, men jeg 

er meget taknemmelig over, at jeg ikke har 

været angst.

Lars Høgh, tidligere dansk fodboldspillermålmand og nuværende målmandstræner. Til Euroman.

Rehabilitering.
Besparelser og ny struktur svækker patientforløb
Tina Lambrecht, formand, og Brian Errebo-

Jensen, regionsformand i Danske 
Fysioterapeuter

SYNSPUNKT: Odense Universitetshospital vil

nedlægge rehabiliteringsafdelingen og flytte

medarbejderne ud i klinikkerne. Bag de pæ-

ne ord gemmer sig nedskæringer og en bety-

delig risiko for dårligere patientforløb
Der er lagt op til store forandringer på

Odense Universitetshospital. Med store ord

om at ”samle den faglige ekspertise endnu
tættere på patienterne” lægger hospitalsle-

delsen op til at nedlægge rehabiliteringsaf-

delingen, der i dag er rammen om fysio- og

ergoterapi til patienterne.
Oplægget glemmer at nævne, at 8 procent

af stillingerne samtidig spares væk. Det er
meget svært at se, hvordan det skulle styrke

den faglige ekspertise. Samtidig savner vi
svar på, hvilken fysioterapeutisk ekspertise,

det er, afdelingerne måtte savne. Det kunne

jo tænkes, at der var bedre måder at sikre
denne ekspertise på end ved at undergrave

mulighederne for faglig udvikling, som Re-

habiliteringsafdelingen i dag er ramme for.
Det kan lyde meget abstrakt at diskutere

strukturen. For er det ikke de samme patien-

ter, vi skal hjælpe uanset hvad? Og jo patien-

terne vil være de samme, men den høje fysi-

oterapeutiske faglighed, disse patienter skal

mødes med, vil få væsentligt dårligere vilkår.

Den centrale rehabiliteringsafdeling er en

ramme om faglig udvikling. Det gælder for

alle faggrupper, at det er afgørende, at de
kan udvikle sig fagligt i samspil med andre,

der kender de udfordringer, de arbejder
med.

Det er da også tankevækkende, at direk-

tionen i sit materiale kun skriver om alle for-

delene ved at nedlægge afdelingen – og ikke

med et ord nævner de problemer, det vil gi-

ve. Man skylder patienter og medarbejdere

at være realistisk omkring konsekvenserne

af sådan en ændring.
En særlig udfordring er, at det i dag er

svært at rekruttere sygeplejersker. Det giver

en betydelig risiko for, at man ude på den
enkelte afdeling vil prioritere at sætte fysio-

terapeuter til den type opgaver. Det vil dels

betyde, at fysioterapeuter skal løse opgaver

udenfor deres primære kompetenceområde,

dels at patienterne får mindre fysioterapeu-

tisk hjælp.
Risikoen bliver øget af, at der i den nye

struktur er lagt op til, at fysioterapeuterne
skal arbejde under afdelingssygeplejersker-

nes ledelse. Faktisk er der ikke tænkt en ene-

ste terapeutisk leder ind i organiseringen.
Der er ikke noget galt med tværfaglig ledelse

– men når det kun er læger og sygeplejer-
sker, der kan genfinde deres egen faglighed i

ledelseslaget, så mister man helt centrale
perspektiver for at lave de bedste patientfor-

løb.
Vi får stadig mere viden om, hvor afgøren-

de mobilisering og fysisk aktivitet er for pa-

tienterne. Både før, under og efter indlæggel-

se. Derfor er det også godt, at der bliver
tænkt tanker om, hvordan vi kan styrke den

del af patientforløbene. En række undersø-

gelser har vist, at patienter langtfra får den
hjælp til mobilisering, som ville give dem de

bedste forudsætninger for at komme styrket

ud fra et hospitalsophold. Men svaret på
den udfordring er ikke at svække den fysio-

terapeutiske faglighed – tværtimod.
Den foreslåede besparelse og omstruktu-

rering vil betyde, at kommunerne fremover

vil modtage udskrevne borgere, der er dårli-

gere motorisk screenet og funktionsevne-
vurderede - og samtidig mere behandlings-

og træningskrævende. Så ja, regionen sparer

penge, men samlet set bliver det ikke en for-

nuftig forretning – hverken for patienterne

eller vores samfund.
Vi ser frem til svar fra ledelsen på Odense

Universitetshospital på, hvordan den vil sik-

re, at patienter også fremover får fysioterapi

af høj faglig kvalitet.

Musikskolen.
Tilgængeligheden er vigtig for netop denne skole
Poul Lumbye, Svenstrupvej 26, Skt. Klemens, 

Odense S

LÆSERBREV: Efter megen debat og diskussio-

ner om musikskolens placering, såvel i bru-

gerråd som hos mange brugere, fremturer
rådmanden med en åbenbart helt alminde-

lig afvisning af alle indsigelser og med en to-

tal mangel på ordentlige argumenter.
Musikskolen er ikke en almindelig skole,

der hviler på en lovmæssig undervisnings-

pligt, men tværtimod en sart skoleform, der

eksisterer på forældres ønske om børns un-

dervisning i kultur, musik og færdigheder i

instrumental musikudøvelse og sammenspil

- et dyrt ønske.
Desuden har kommunen et helt specielt

ansvar over for det regionalt dækkende
MGK-tilbud, der fordrer en beliggenhed, der

føles naturlig for hele Fyn.
Visionen om at bruge musikskolen som et

middel til at løfte en udvikling i Vollsmose

er efter manges mening uanstændig, lige-
som den repræsenterer en meget luftig og
usikker strategi.

Mange brugere vil formodentlig sige nej

tak til et frivilligt og kostbart tilbud, der
oven i købet gør tilgængeligheden besværlig,

og disse vil næppe opfatte Vollsmose som en

attraktiv placering.
Man frygter for musikskolens fremtid.

Fjernvarme Fyn.
Prisen på varme 
stiger ikke
Peter Rahbæk Juel, borgmester

LÆSERBREV: Hans Jørn Bødtcher spørger i sit

læserbrev fra 11. oktober 2020 ind til den
fremtidige fjernvarmepris i Odense. Jeg kan

berolige med, at fjernvarmeprisen ikke må

stige som følge af et salg til det forbrugereje-

de Energi Fyn. Det står udtrykkeligt i lovgiv-

ningen.
Det er ganske rigtigt, at Fjernvarme Fyn

har leveret én af Danmarks billigste fjernvar-

mepriser de sidste mange år. Og det kom-
mer virksomheden til at fortsætte med. Det

har nemlig været en klar betingelse fra
Odense Byråd, at det forbrugerejede Energi

Fyn skal fastholde konkurrencedygtige pri-

ser og sikre, at varmeprisen fortsat skal være

blandt de laveste set i forhold til andre sam-

menlignelige værker i Danmark.
I Odense bliver vi heldigvis langt flere

børn og ældre frem mod 2030. Det betyder

samtidig også, at de fysiske rammer om vo-

res velfærd kommer under pres. Vi har gan-

ske enkelt ikke kapacitet nok til det stigende

antal børn og behandlingskrævende ældre i

vores nuværende velfærdsbygninger.
Dét er en kæmpe udfordring, som et enigt

byråd har fundet en samlet løsning på. En
10-årig velfærdsplan til i alt 1,8 mia. kr. Med

salget af Fjernvarme Fyn får vi 524 mio. kr.

til fortsat at sikre, at vi i Odense har tryg om-

sorg i vores vuggestuer, børnehaver, folke-

skoler og tryg pleje til vores ældre og men-

nesker med handicap.

CC
Energi Fyn skal 

fastholde 
konkurrencedygtige 

priser og sikre, at 
varmeprisen fortsat 
skal være blandt de 

laveste.

Ålykkeskoven.
Prisværdigt at 
ville gøre en 
indsats
Steen Jensen, Middelfartvej 273, Odense V

LÆSERBREV: Anders W. Berthelsen finder det

problematisk, at en politiker vil ud i områ-

det ved Ålykkeskoven for ved øjesyn at be-

sigtige området. Jeg mener det er prisvær-
digt, at en politiker vil gøre en indsats.

Jeg har i 15 år ventet på, at A.W. Berthelsen

vil komme ud til mig. Så han kan ikke be-
skyldes for at være hurtig på aftrækkeren.

Jeg vil gerne ved øjesyn fortælle ham om
truslerne mod drikkevandet ved Elmelund-

skoven. I hans nuværende egenskab af for-

mand for vandbestyrelsen i VandcenterSyd,

mener jeg han har en forpligtigelse.

https://www.fysio.dk/globalassets/documents/nyheder/2020/horingssvar-ouh-fra-danske-fysioterapeuter.pdf
https://www.fysio.dk/globalassets/documents/nyheder/2020/horingssvar-ouh-fra-danske-fysioterapeuter.pdf
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FOKUS PÅ FREMTIDENS VELFÆRD I ODENSE
ODENSE KOMMUNE arbejder på, hvordan velfærden skal se ud i 
fremtiden i den fynske kommune. Det arbejde er Danske Fysio-
terapeuter blevet inddraget i. Baggrunden er blandt andet, at der 
kommer flere og flere ældre og børn i Odense, og der er en stigen-
de mangel på eksempelvis sygeplejersker, social- og sundheds- 
assistenter og pædagoger. Det presser velfærden.

Derfor har Odense Kommune oprettet ”Task Force Velfærd”, 
som er en ekspertgruppe, der har givet sit forslag til, hvordan 
kommunen skal gribe udfordringerne an. Danske Fysioterapeuter 
er blevet inddraget i arbejdet og har deltaget i flere møder og gi-
vet sit input til, hvordan man bedst overkommer udfordringerne. I 
et høringsvar til anbefalingerne fra ekspertgruppen peger Danske 
Fysioterapeuter blandt andet på, at det er oplagt at fokusere på 
forebyggelse allerede i folkeskolen.

”Det må være et mål, at børn har en klar fornemmelse for sund-
hed, ansvar og bevægeglæde, når de forlader folkeskolen. Dette vil 
give dem et fundament resten af livet. Vi anbefaler et stort fokus 
på fysisk aktivitet i folkeskolen og på privatskoler – det fremmer 
indlæring, bevægeglæde og virker forebyggende mod livstilstil-
sygdomme,” lyder det i  Danske Fysioterapeuters høringssvar til 
velfærdsoplægget.

Kommunen er nu i gang med at stable et trepartssamarbejde 
på benene. Trepartsamarbejdet skal foregå mellem Odense Kom-
mune, faglige organisationer - herunder Danske Fysioterapeuter 
- og relevante uddannelsesinstitutioner. Samarbejdet skal blandt 
andet beskæftige sig med, hvordan man styrker rekrutteringen af 
medarbejdere og fastholder dem.

DANSKE FYSIOTERAPEUTER  
I MEDIERNE

REGIONSFORMAND BRIAN ERREBO-JENSEN har været aktiv i de 
danske medier de seneste par år. Det er blevet til flere interviews 
med medier som P4 Trekanten og TV 2 Fyn og debatindlæg i aviser 
som Fyens Stiftstidende og JydskeVestkysten. Regionsformanden 
har skrevet og udtalt sig om alt fra besparelser på Odense Univer-
sitetshospital, hygiejnetillæg, udgifter til værnemidler og aktive 
ældre til mangel på praktiserende læger og besparelser på tilbud 
til mænd med kræft.

”Vi ved alle sammen, at hurtig hjælp er dobbelt hjælp. Når men-
nesker ikke længere kan få fysioterapeutisk træning og sundheds-
faglig hjælp af høj kvalitet, så betyder det, at de kan klare mindre 
selv. Det rammer deres livskvalitet. Men det rammer også kommu-
nekassen,” skrev regionsformand Brian Errebo-Jensen i et debat-
indlæg bragt i Fyens Stiftstidende om besparelser på sundheds-
området i Assens og Faaborg-Midtfyn Kommune.

Det er ikke kun de syddanske fysioterapeuter, der har fået op-
mærksomhed i medierne de seneste par år. I perioden 1. januar 2019  
til 31. december 2020 har Danske Fysioterapeuter været nævnt 
i danske medier mere end 800 gange ifølge en søgning på Info- 
media.

POLITISK INTERESSEVARETAGELSE

Konsekvenserne af besparelser i Assens og Faaborg-Midtfyn 

Kommune vil være et dårligere liv for borgerne og i sidste ende  

give nye udgifter til kommunerne, skrev Brian Errebo-Jensen  

i et debatindlæg i Fyens Stiftstidende bragt i foråret 2019.
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Brian Errebo-Jensen, 
formand for Danske 
Fysioterapeuter i 
Region Syddanmark

KOMMENTAR: Mens for-
årssolen skinner uden-
for er der krise i fl ere 

fynske kommuner. Der er nemlig lagt 
op til omfattende fyringsrunder på 
sundhedsområdet i både Assens og Fa-
aborg-Midtfyn Kommune.

I Faaborg-Midtfyn vil der forsvinde 
op til 10 af de 65 medarbejdere, der i 
dag arbejder i afdelingen Forebyggelse, 
Træning og Rehabilitering. Det kom-
mer oven i de otte, der allerede er stop-
pet, fordi kommunen har besluttet at 
"sænke serviceniveauet" på den vedli-
geholdende træning.

I Assens Kommune skal der spares 
cirka en million kroner på ældreområ-
det. I eft eråret 2018 blev fi re rehabilite-
ringsterapeuter opsagt, samt alle dag-
hjem lukket. Desuden bliver en af fem 
børnefysioterapeuter/børneergotera-
peuter afskediget. Det sker, selvom der 
modtages næsten dobbelt så mange 
henvisninger som for fem år siden.

Der er forskel på, hvordan de to kom-
muner vil spare. Men bundlinjen er 
den samme. I stedet for at investere i at 
gøre borgerne sundere, så fj erner man 
medarbejdere, der kan dét. På den helt 

korte bane giver det muligvis en bespa-
relse. Men konsekvensen bliver dårli-
gere liv for borgerne – og nye udgift er 
for kommunen.

Vi ved alle sammen, at hurtig hjælp 
er dobbelt hjælp. Når mennesker ikke 
længere kan få fysioterapeutisk træ-
ning og sundhedsfaglig hjælp af høj 
kvalitet, så betyder det, at de kan klare 
mindre selv. Det rammer deres livskva-
litet. Men det rammer også kommu-
nekassen. For det betyder større behov 
for eksempelvis hjemmehjælp.

I Assens Kommune er der i forve-
jen ventetider på opstart af nye henvi-
ste børn på op til seks måneder. Man 
behøver ikke være fysioterapeut for at 
forstå, at det er alt for lang tid at vente - 
specielt for et barn.

DE NYE BESPARELSER  vil blandt andet be-
tyde, at der ikke længere vil være råd 
og vejledning til forældre til for tidligt 
fødte børn. Det vil også betyde, at dag-
institutioner og dagplejere ikke læn-
gere kan få hjælp til indsatser omkring 
børnenes motoriske og sansemæssige 
udvikling.

Det kan ikke undgå at betyde, at nog-
le børn, der ellers ville have fået tidlig 
hjælp må vente længere eller helt und-
være. Når det for eksempel gælder mo-
torisk udvikling, så rammer det både 
børnenes sociale liv og deres indlæring.

Flere af de børn vil blive voksne med 
stort behov for hjælp. I de værste til-
fælde er det forskellen på, om de får et 
voksenliv, hvor de kan arbejde, eller 
om de hele livet skal forsørges. Det er 
dyrt for kommunen. Men endnu vær-
re er konsekvensen for livskvaliteten 
hos det menneske, der med den rette 
hjælp kunne have deltaget på arbejds-
markedet.

Det er særligt tankevækkende i en 
tid, hvor der bliver diskuteret sund-
hedsreform. Her er en af de centrale 
tanker, at mere sundhed skal foregå lo-
kalt. Men hvordan skal kommunerne 
kunne påtage sig fl ere opgaver, når de 
ikke engang kan sikre ressourcer til de 
nuværende?

Heldigvis er der andre kommuner, 
der tager udfordringerne på sundheds-
området alvorligt. Det er godt for bor-
gerne og det er på længere sigt også 
godt for økonomien.

Desværre lader det til, at Faaborg-
Midtfyn og Assens vil gå en anden vej. 
Jeg håber, at politikerne så i det mind-
ste vil gøre det klart for borgerne, at de 
fremover kan forvente mindre og rin-
gere hjælp. Det er afgørende, at det ik-
ke bliver det tilbageværende personale, 
der samtidig med at de skal sige farvel 
til kollegaer også skal forklare borge-
re og pårørende, at de ikke kan få den 
hjælp, de forventer og har brug for.

Sundhed.
Kortsigtede besparelser på sundhed

CC   JEG KAN GODT LIDE AT SOVE LÆNGE, 
SÅ DET DÉR MED AT STÅ TIDLIGT OP 
OG DYRKE YOGA, DET BLIVER UDEN MIG. 
CARL EMIL PETERSEN, MUSIKER, OM SIN DELTAGELSE I "TOPPEN AF POPPEN". TIL TV2.DK. 

..
.

Margit Lund-Cramer, Lykkeshøj 
9, Munkebo, kandidat for 
Kristendemokraterne

LÆSERBREV: Det gode liv for børn og 
familier til udsatte. Vi kæmper for 
ytrings- og trosfrihed og en ansvarlig 
klimapolitik, så vi afl everer vores klo-
de i bedre stand til vore eft erkommere, 
end vi modtog den.

Vi vil have politikken ind på midten, 
så det ikke er DF's kontrol og statssty-
ring eller LA's skattelettelser, men en 
ansvarlig forvaltning. F.eks. så der mak-
simalt må være tre vuggestuebørn og 
seks børnehavebørn pr. voksen.

Vi er imod den centralisering af vel-
færds- og sundhedsydelser, der foregår 
f.eks. i sundhedsreformen. Vi mener, 
at eff ektiviseringer og rationaliseringer 

underminerer sund fornuft  og faglig ar-
gumentation. Derfor tager vi nedslid-
ning alvorligt – ikke bare den fysiske 
men også den mentale. Der er brug for 
en helhedsorienteret arbejdsmarkeds-
politik: Er man syg, skal man ikke ende 
på kontanthjælp.

En mærkesag for KD er at sikre livet i 
de mindre byer og opland – bl.a. ved at 
sikre ungdomsuddannelser og job.

Kristendemokraterne: Vi vil have trosfrihed
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Nikolaj Leed Henriksen, Bredgade 20 1.tv., 

Aarup, medlem af Assens Byråd (V)

LÆSERBREV: Socialdemokraterne har op til 

valget formået at sætte dagsordenen med 

deres forslag om, at visse faggrupper skal ha-

ve ret til at gå tidligere på pension end andre. 

Det er der fl ere problemer ved.
For det første har vi fi nansieringen. Social-

demokratiet mener, at det skal koste tre mil-

liarder. Ifølge Finansministeriet rækker det 

kun til under 3000 borgere - det er godt nok 

ikke mange.
For det andet er indførelsen af den ret ik-

ke videre retfærdig. Hvis der ikke skal visite-

res til ordningen, vil faktorer som helbred, 

nedslidning og arbejdsduelighed ingen be-

tydning have for, hvorvidt man kan gå tidli-

gere på pension. Det kommer til at betyde, 

at nogle uden et reelt behov kan komme på 

tidlig pension, alt imens borgere med et re-

elt behov ikke kan. En visitationsproces kan 

geares både for hårdt og for lempeligt, men 

den er nødvendig for, at det går retfærdigt til.

Et af de vigtigste spørgsmål Socialdemo-

kratiet hidtil har undveget omkring deres 

særdeles hullede plan er følgende: Hvilke 

grupper skal ordningen dække?
Socialdemokratiet vil forsøge at overbevi-

se enorme vælgergrupper om, at det kunne 

være lige præcis dem, der får ret til en tidlig 

pension. Sandheden er bare, at det bliver et 

fåtal. En del af det fåtal er desuden med sik-

kerhed ikke blandt de, der har mest brug for 

at kunne trække sig tidligt tilbage.
Tilbage står indtrykket af, at Socialdemo-

kratiets forslag, som landets statsminister så 

fi nt har sagt det, er det største bluff  i dansk 

politik i generationer. Jeg ikke bare håber, 

men tror også, at den danske befolkning kal-

der den det. Politik er for vigtigt til ikke at 

blive taget seriøst.

Socialdemokratiets 
pensionsbluff 

Erik Beck Jensen, Sitkavænget 6, Otterup.

LÆSERBREV: Har Mette Frederiksen format 

til posten som statsminister? Kan hun mon 

byde på andet end et urealistisk tilbud om 

en tidligere tilbagetrækning for de udvalgte, 

uanset om de er arbejdsduelige eller ej? 
Der er ikke tvivl om at nogle, uanset fag-

område, er slidt både fysisk og psykisk og har 

behov for økonomisk støtte til en tidligere 

pension eller et skånejob. Skulle det hænde, 

at Mette Frederiksen vinder valget, må vi hå-

be, at hun får armene ned. 
Regeringspartierne har vist vejen frem. En 

forbedret infrastruktur til gavn for både den 

individuelle og den kollektive transport. De 

danske mål for et forbedret klima har med-

ført, at posten som leder af FN’s klimakonfe-

rence nu er gået til Danmark. Der er vel kun 

tilbage for de røde partier at markedsføre sig 

på luft kasteller baseret på varm luft . 
Ikke uventet møder de fornuft ige og rea-

listiske forslag kritik fra de røde partier. Når 

man ikke selv kan formulere konkrete mål 

fremfor nogle vage hensigtserklæringer, er 

det nemmere at fi nde kritikpunkter. 
De røde har fl ere bud på posten som stats-

minister - Mette Frederiksen, Pernille Skip-

per og Uff e Elbæk. Pia Olsen Dyhr vil kun 

støtte en fl erpartiregering og har kun en visi-

on, nemlig for enhver pris at vælte Lars Løk-

ke Rasmussen. 
Dansk Folkeparti har nu overtaget posten 

eft er de radikale som slingrefi se, der pej-
ler eft er at fi nde de mest givtige holdninger 

frem. Holdninger baseret på følelser fremfor 

fakta er desværre blevet populært og udgør 

en stor fare for demokratiet. Trenden ”mig 

først” har overhalet første maj.

DF som slingrefi se

https://www.fysio.dk/om-os/regioner/region-syddanmark/nyt-fra-regionsformanden/horingssvar#hoeringssvar+til+taskforce+odense+15.+august+2019
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ANALYSE  
AF PRAKSIS- 
SEKTOREN

DET SENESTE ÅR har regions-
bestyrelsen også drøftet og ar-
bejdet med en analyse af den 
fysioterapeutiske praksissektor 
udarbejdet af VIVE – Det Natio- 
nale Forsknings- og Analysecen-
ter for Velfærd. Regionsbesty-
relsen har blandt andet haft in-
viteret en konsulent fra Danske 
Fysioterapeuter til at præsente-
re tallene i rapporten.

Derudover har regionsbe-
styrelsen også haft lejlighed til 
at drøfte analysen med Jakob 
Kjellberg (VIVE), som har været 
med til at udarbejde analysen. 
Jakob Kjellberg var inviteret med  
på et af regionsbestyrelsens 
møder i en anden anledning, 
men der var også tid til at vende 
analysen af praksissektoren.

Det var i januar sidste år, at 
VIVE udgav en rapport, der ana-
lyserede praksissektoren for fy-
sioterapi. Rapporten, som er be-
stilt af Danske Fysioterapeuter, 
viser blandt andet, at styringen 
af praksissektoren på mange 
områder fungerer rigtig fint.

Analysen viser dog også, at 
der er udfordringer i den måde 
systemet med ydernummer 
fungerer på. I rapporten bliver 
der peget på at der kan være 
nogle udfordringer med syste-
met som fx at begrebet ”kapa-
citeter” ikke er klart defineret, 
og at patienter har svært ved at 
forstå systemet.

DANSKE 
FYSIOTERAPEUTER 
PÅ FOLKEMØDET I 
ALLINGE

TRADITIONEN TRO deltog Danske Fysioterapeuter også på Folkemødet på Bornholm i 
sommeren 2019. Regionsformand Brian Errebo-Jensen og HB-medlem Lau Rosborg var 
også med til folkefesten. I år fokuserede de blandt andet på at bruge den unikke mu-
lighed, som Folkemødet er, til at få hilst på politikere, mulige samarbejdspartnere og få 
plejet sit netværk.

Lau og Brian benyttede også muligheden til at få hilst på Akademikerne, som også var 
med på Folkemødet. På det tidspunkt var Danske Fysioterapeuter et halvt år fra at blive 
en del af hovedorganisationen. Derudover deltagelse i en masse oplæg og debatter om 
uddannelse, sundhed og socialområdet, hvor der var meget ny viden at hente.

Hos Danske Fysioterapeuter var der flere paneldebatter på programmet blandt andet 
med fokus på det gode arbejdsliv, og hvordan man kan forbedre relationen mellem pa-
tient og behandler. Formand Tina Lambrecht deltog i debatterne, hvor repræsentanter 
fra blandt andet Danske Patienter, Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd, Dansk Arbejds- 
giverforening var inviteret med.

Der blev ikke afholdt folkemøde i 2020, da arrangementet blev aflyst på grund af coro-
na. Men det er planen, at Folkemødet skal afholdes til sommer i en udgave med nye for-
mater, som er tilpasset corona-situationen.

Folkemødet i 2019 endte med  

at slå besøgsrekorder med  

ca. 114.000 besøgende.

Danske Fysioterapeuters logo  

blev selvfølgelig vist frem  

til Folkemødet i 2019.

https://www.vive.dk/da/udgivelser/fysioterapi-i-danmark-14708/
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Regionsformand Brian Errebo-Jensen og formand Tina Lambrecht besøgte sammen tre 
syddanske kommuner i løbet af 2019. Det var fysioterapeuterne i Odense, Kolding og 
Nordfyns Kommune, som fik besøg. På de veltilrettelagte besøg fik Brian Errebo-Jensen 
og Tina Lambrecht et godt indblik i de tre kommunale arbejdspladser, og hvordan de 
strukturerer deres tilbud og løser deres opgaver med kommunens borgere.

I Nordfyns Kommune hørte de blandt andet om, hvordan fysioterapeuterne arbej-
der med at få deres borgere tilbage på arbejdsmarkedet, hvis de bliver syge eksempel-
vis med rygproblemer. I Kolding hørte de blandt andet om, hvordan fysioterapeuterne 
screener kommunens børn, inden de begynder i skole for at være sikre på, at de har den 
nødvendige motorik. Besøgene var en del af Tina Lambrechts kommunale besøgsrunde, 
hvor hun besøgte i alt 18 forskellige kommuner rundt omkring i landet med regions- 
formændene.

PÅ BESØG I KOMMUNERNE

Solen skinnede, da besøget gik 

til Kolding Kommune, hvor Brian 

Errebo-Jensen og Tina Lambrecht 

blandt andet hørte om indsatser 

på børneområdet.

I Nordfyns Kommune hørte Brian 

Errebo-Jensen og Tina Lambrecht 

blandt andet om kommunens 

tiltag inden for tidlig indsats og 

forebyggelse.

POLITISKE 
OG FAGLIGE 
GÆSTER

SOM SÆDVANLIGT har regions- 
bestyrelsen de seneste år haft 
flere gæster forbi til regionsbe-
styrelsens møder for at disku-
tere politiske og faglige emner. 
Regionsbestyrelsen inviterer en 
række forskellige gæster med 
på sine møder for at få ny viden, 
skabe og vedligeholde kontakter 
og sikre nuancerede drøftelser.

De seneste to år har regions-
bestyrelsen blandt andet haft 
Villy Søvndal, som er medlem af 
regionsrådet i Syddanmark for 
SF og sidder i sundhedsudvalget,  
forbi. Kurt Espersen, som er 
sundhedsdirektør i Region Syd-
danmark, og Jakob Kjellberg, der 
er sundhedsøkonom hos VIVE 
– Det Nationale Forsknings- og 
Analysecenter for Velfærd, var 
inviteret til at tale om fremtidens 
sundhedspolitik.

Peter Thye-Rønn, overlæge på 
Svendborg Sygehus, var på besøg 
for at tale om mulighederne for, 
at fysioterapeuter kan medvirke 
i at opspore kræft tidligt. Derud-
over havde regionsbestyrelsen 
også en konsulent fra a-kassen 
DSA forbi til at tale om de nyud-
dannede fysioterapeuters vej ind 
på arbejdsmarkedet.
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DEN POLITISKE STRUKTUR i Danske Fysioterapeuter er ved at 
blive kigget grundigt igennem, og i efteråret kom arbejdsgruppen 
med sit forslag til, hvordan strukturen kan ændres. Formålet med 
den nye struktur er blandt andet, at involvere medlemmerne mere 
og styrke foreningens politiske indflydelse.

Arbejdsgruppen anbefalede blandt andet, at der kommer flere 
direkte valg, en central næstformand, at den lokale struktur bliver 
ændret, så regionsbestyrelserne bliver mindre, samt at der bliver 
oprettet 21 lokale klynger i hele landet.

Syddanmarks regionsbestyrelse har kigget forslaget grundigt 
igennem og indsendt et høringssvar. For regionsbestyrelsen er det 
vigtigt, at eftersynet ikke bliver en spareøvelse. Regionsbestyrel- 
sen bakker blandt andet ikke op om en klyngestruktur, og det 
samme gælder forslaget om at gøre regionsbestyrelserne mindre. 
I stedet ser regionsbestyrelseren hellere, at man undersøger mu-
ligheden for at opruste regionsbestyrelserne.

NY POLITISK STRUKTUR I DANSKE FYSIOTERAPEUTER PÅ VEJ?

UDDANNELSE

ANTAL OPTAGNE PÅ FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN

UDDANNELSESSTED 2016 2017 2018 2019 2020

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

I alt 1140 1141 1127 1144 1135

Det var på repræsentantskabsmødet i 2018, at det blev besluttet at 
kigge den formelle og uformelle politiske struktur i Danske Fysio- 
terapeuter igennem. Arbejdsgruppens forslag til en ny struktur er 
blevet sendt i høring i alle nævn, udvalg, sektioner og råd i Danske 
Fysioterapeuter. Der er blevet lavet et samlet dokument med alle 
høringssvar, hvor Syddanmarks høringssvar også er med.

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

Kilde: UFM

Afgangsholdet fra 

fysioterapeutuddannelsen 

i Odense i foråret 2019.

https://www.fysio.dk/nyheder/nyheder-2020/forslag-til-ny-struktur
https://www.fysio.dk/globalassets/documents/organisation/reprasentantskabet/rep2021/horingssvar-til-eftersynsgruppens-anbefalinger-til-danske-fysioterapeuters-fremtidige-politiske-struktur.pdf
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MEDLEMSMØDER OG ARRANGEMENTER FOR 2019 OG 2020
HER FØLGER EN OPGØRELSE over arrangementer, som enten er planlagt og arrangeret af Danske Fysioterapeuters 
regionsbestyrelse, af medlemmer fra Region Nordjylland, som har fået tilskud fra Danske Fysioterapeuters arran-
gementspulje, eller arrangementer, som Danske Fysioterapeuter har sponsoreret eller givet økonomisk tilskud til. 

2019 

Fagstafet om temaet ”Commotio”,  
5. februar, Odense.
Oplæg: Fysioterapeut Morten Høgh.
140 deltagere.

Fagstafet om hoftenære frakturer,  
13. marts, Svendborg.
Oplæg: Ph.d. Morten Tang, KU.
65 deltagere.

Opstartsmøde/netværk for  
fysioterapeuter i den kommunale  
psykiatri, 18.juni, Brørup
20 deltagere. 

Fagstafet om temaet ”Commotio”,  
26. august, fysioterapeut- 
uddannelsen, Esbjerg.
Oplæg: Fysioterapeut og ph.d.  
Morten Høgh.
50 deltagere.

Regional fagfestival 2019  
om stress,  
2. oktober, Fredericia.
Oplæg v. bl.a.: Fysioterapeut og  
ph.d. Morten Høgh, fysioterapeut  
Simon Simonsen, fysioterapeut  
Anja Greve, børnefysioterapeut,  
Mona Miche, sociolog og  
foredragsholder Rasmus Willig,  
kok og foredragsholder Jesper Vollmer.
300 deltagere (overtegnet).

Erfa-møde/netværksmøde for  
fysioterapeuter og ergoterapeuter,  
der arbejder med KOL, 8. oktober,  
Fredericia.
25 deltagere.

Netværksmøde om Claudicatio int.,  
23. oktober, Fredericia.
40 deltagere.

Fagstafet om fascievævets betydning,  
7. november, Skærbæk.
Oplæg: Fysioterapeut Elin Solheim.
115 deltagere.

Årsmøde for praktiserende  
fysioterapeuter, 13. november,  
Kolding.
Arrangør: Fysioterapeut Tine H.  
Madsen, Mette Ibsen, Ove Thomsen  
og Lau Rosborg.
 

2020 

Fagstafet om søvnens betydning,  
25. februar, Kolding.
Oplæg: Søvnekspert Mikael Rasmussen. 
100 deltagere.

Kol-erfa gruppe: Workshop om  
mindfulness, 25. marts, Middelfart.
Oplæg: Psykolog Mariann Kers.
Udskudt på grund af corona.

Kursus om LinkedIn, 12. maj,  
Fredericia. 
Arrangør: Danske Fysioterapeuter.
Udskudt på grund af corona.

Genoptræningsplaner med baggrund  
i psykiske lidelser, 14. maj, Middelfart.
Målgruppe: Regionalt og kommunalt 
ansatte fysioterapeuter.
Arrangør: HR-afdelingen i  
Region Syddanmark.
Udskudt på grund af corona.

Netværksmøde for ledertalenter/  
nye ledere (virtuelt), 28. maj.
33 deltagere.

Medlemsmøde: Hvordan ser dit  
drømmescenarie ud for dit senior  
arbejdsliv? 2. september, Kolding.
Oplæg: Professor Lars L. Andersen
30 deltagere.

Medlemsmøde: Forandringer tackles 
bedst i fællesskab, 20.oktober, Odense.
Oplæg: Anders Bjørk.
40 deltagere. 
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Der var et godt fremmøde til Morten Høghs foredrag 

om hjernerystelser i begyndelsen af 2019.

Der var stort fremmøde til den regionale 

fagfestival om stress i slutningen af 2019. 

2. OKTOBER 2019, KL. 13.30
Fredericia Idrætscenter 
Vestre Ringvej 100 
7000 Fredericia

PRIS: 
Ved tilmelding inden  
den 1. september 2019 
er prisen 200 kr.,  
derefter er prisen 250 kr. 

TILMELDINGSFRIST: 
20. september 2019

DET FÅR DU OGSÅ:
•   Netværk med kollegaer
•   Goodiebag
•    Kaffe/kage og lækker buffet  

samt øl, vand og vin 

Programmet opdateres løbende på Facebook 

og Danske Fysioterapeuters hjemmeside. 

TILMELDING OG INFORMATION: 
fysio.dk/syddanmark-fagfestival

FAGFESTIVAL 2019  
I REGION SYDDANMARK

Årets tema ‘STRESS’

Hvordan opstår stress hos vores patienter, hvad er stress, og hvordan kan vi hjælpe 

patienter med stress? Kom med til den 3. fagfestival, hvor du vil få svar på disse og 

mange andre spørgsmål.

De faglige selskaber holder oplæg med hver deres vinkel ind i temaet, og de to hoved- 

talere Morten Høgh og Rasmus Willig kommer og henholdsvis åbner og lukker dagen. 

OPLÆGSHOLDERE ER BL.A.:
Rasmus Willig, Sociolog, foredragsholder 

Jesper Vollmer, Kok, foredragsholder

Morten Høgh, Fysioterapeut og ph.d.

Simon Simonsen, Fysioterapeut

Anja Greve, Fysioterapeut
Mona Miche, Børnefysioterapeut, Pd
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Brian Errebo-Jensen,  
formand 

 
Thomas W. Bertelsen,  
Vejle Kommune

 
Ann Louise Lunddahl,  
klinisk underviser,  
Kolding Kommune

Helle Bruun,  
visitator,  
Esbjerg Kommune

Niels Fryd,  
TR  
OUH Svendborg

Louise Beck,  
praktiserende  
i Bramming 

Helene Benfeldt,  
FTR,  
Odense Kommune 

Steffen Bader,  
underviser, UCL fysioterapeut- 
uddannelsen i Odense 

Rikke Kruse,  
TR  
Sydvestjysk Sygehus

Lis Jensen,  
TR  
Haderslev Kommune

Lau Rosborg,  
praktiserende, Odense

I den seneste periode har der 
været en ledig plads i bestyrelsen.

REGION SYDDANMARK

REPRÆSENTANTSKAB 2020-2022
Lau Rosborg, Ann Louise Lunddahl, Lis Jensen, Niels Fryd, Helle Bruun,  
Louise Beck og Rikke Kruse fra regionsbestyrelsen er valgt til at sidde i 
repræsentantskabet i perioden 1. juli 2020 til 1. juli 2022. Helene Benfeldt 
er valgt som suppleant. Regionsformand Brian Errebo-Jensen har også en 
plads i repræsentantskabet.

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

REGIONSBESTYRELSEN RINGER RUNDT

REGIONSBESTYRELSEN

TO GANGE OM ÅRET ringer regionsbestyrelsen til de nyuddannede fysio-
terapeuter for at ønske dem tillykke og høre om deres jobsituation. De for-
tæller samtidig om Danske Fysioterapeuter, og hvad de nye fysioterapeuter 
kan bruge foreningen til.

2. Regionsbestyrelsen ringer til de 

nyuddannede fysioterapeuter, december 

2019.

Regionsbestyrelsen ringer til nyuddannede fysioterapeuter, april 2019
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REGNSKAB

FLERE MEDLEMMER  
I SYDDANMARK
 
DANSKE FYSIOTERAPEUTER fortsætter med at vokse. Fra 
1. januar 2018 til 1. januar 2021 er antallet af medlemmer i  
foreningen vokset fra 14.474 til 15.478. I Region Syddanmark 
er der også kommer flere medlemmer til. I samme periode er 
antallet af medlemmer vokset fra 3.223 til 3.445. Det vil sige, 
at der har været en tilvækst på 222 medlemmer i regionen de 
seneste 3 år.  

SØG STØTTE TIL DIT 
ARRANGEMENT
HAR DU ELLER din arbejdsplads lyst til at planlægge et fag-
ligt arrangement for fysioterapeuterne 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. Læs mere på fysio.dk eller send en mail til  
syddanmark@fysio.dk

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

facebook.com/FysioterapeuterSydanmark

REGNSKAB 2019 OG 2020*

UDGIFTER

 2019 2020

Regionstilskud  572.323   581.741 
Kursusafgift  60.950  

Overført fra foregående år  281.361   245.792 

I alt  914.634   827.533 

INDTÆGTER

 2019 2020

    Administration  76.123   88.994 
    Web  53.590   32.920 
    Formand  25.727   13.218 
    Bestyrelse  165.468   128.216 
    Generalforsamling  88.084  
    Medlemsaktiviteter  81.233   85.740 
    Arbejdsgrupper  6.398   7.426 

    Lokal fagfestival  172.220   14.725 

I alt  668.842   371.239  

2019
Udgifter i alt:  
688.842 kr. 
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4 %

2 %

11 %

4 %

24 %

4 %

9 %

25 %

8 %
26 %

23 %

12 %

13 %

34 %

2020
Udgifter i alt:  
371.239 kr.

https://www.facebook.com/FysioterapeuterSyddanmark


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




