
  Årsberetning – SADF 2021 

  1  

  

  

Kære kolleger. 

 

Så er vi endelig samlet igen – lad os håbe, det er sidste gangen en virus spænder ben for os i det 

omfang, som vi har oplevet de seneste 18 måneder. 

 

Corona har haft en stor indflydelse på fodplejernes arbejdsliv siden vi mødtes sidste år. Mere end 

tre måneders nedlukning har været en udfordring for de fleste. Heldigvis er der meget der tyder 

på, at vi kan undgå de store nationale nedlukninger fremover.  

 

Generelt har behandlere der ikke er autoriseret været underlagt langt skrappere restriktioner end 

behandlere i det offentlige sundhedssystem. Det gælder også massører, zoneterapeuter og andre 

sammenlignelige faggrupper. Andre brancheorganisationer melder om et voldsomt fald i 

medlemsantal, fordi mange har måttet opgive at holde skindet på næsen og derfor har lukket 

deres virksomhed. Det er heldigvis ikke det vi har oplevet i SADF. Vi har også mistet medlemmer, 

men langt de fleste har været naturlig afgang pga. pension. Vi tæller i øjeblikket 414 medlemmer 

mod 424 ved sidste års generalforsamling. Det kan vi kun være tilfredse med, tingenes tilstand 

taget i betragtning. Vi oplever en stor tilgang af elevmedlemmer og ser også at disse efter endt 

uddannelse forbliver medlemmer i SADF. P.t. har vi 61 elevmedlemmer og en håndfuld flere, der 

er interesseret i et medlemskab. 

 

For at øge opmærksomheden på SADF som brancheforening for fodplejere, der står uden et fagligt 

fællesskab, er det sidste skud på stammen netop sat i søen efter sommerferien. Der kører p.t. en 

rekrutteringskampagne på Facebook krydret med små film, som tre af vores kolleger har været en 

meget vigtig del af. Tak til jer – I gør det så godt! 

 

En lille opfordring: Husk at like og dele opslag og annoncer fra SADF. Jo flere der gør det, jo 

længere kommer vi ud. 

 

SADF er blevet et brand 

De seneste års mere tydelige annoncering har betydet, at SADF er blevet et brand. Vi mærkede 

senest da Liselott Blixt fremlagde forslag om at ændre på reglerne for udvidet helbredstillæg, at vi 

er lykkedes med at adskille SADF-fodplejerne fra ”de andre”. Gennem vores mange henvendelser 

til politikere under nedlukningen har vi også oplevet en tilkendegivelse af, at der er tillid til vores 

kompetencer, selvom det jo desværre ikke var nok til at løsne restriktionerne for vores fagområde. 

Vi måtte indse, at restriktioner var 100% bundet op på autorisation eller ej, selvom det på mange 

måder er ulogisk. 

 

Er autorisation fremtiden for SADF-fodplejerne? 

Gennem en menneskealder er kampen mellem fodplejere og fodterapeuter udkæmpet på flere 

måder. I februar nåede debatten ind i Folketinget hvor Liselott Blixt fremlagde en forslag om at 
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kigge på reglerne for udbetaling af udvidet helbredstillæg. Resultatet blev en beslutning om at 

iværksætte en undersøgelse af området. Rammen for undersøgelsen skal fastlægges i 

indeværende år og forventes sat i gang næste år. Skåret helt ind til benet handler det om, at der 

sættes spørgsmålstegn ved, om der kan udbetales offentligt tilskud til behandling, hvormed der 

ikke føres offentligt tilsyn. Udfaldet af såvel undersøgelse som efterfølgende eventuel lovændring 

kan vi kun gisne om, og hvornår processen er endelig afsluttet ved vi heller ikke. Vi må dog 

forvente, at det er en lang proces, der kan tage flere år.  

 

I værste fald kan det ende med, at vi ikke længere kan tilbyde behandlinger med udvidet 

helbredstillæg. Derfor har det også været helt naturligt at kigge på, hvilke muligheder vi har på 

den længere bane. Vi har taget de første spadestik til at undersøge muligheden for en ”mini-

autorisation” af fodplejere. Vi har haft møde med vores samarbejdende skoler og efterfølgende 

fremlagt vores tanker og idéer på to online medlemsmøder i foråret. Der er bred enighed om, at 

en autorisation ikke er udelukket. Samtidig er dette også en meget lang proces, som i første 

omgang kræver politisk opbakning. Hen over sommeren har processen ligget i dvale, og vi 

afventer i øjeblikket at Liselott Blixt skal fremføre forslag om autorisation af bl.a. fodplejere i 

Folketinget. P.t. ved vi, at hun har drøftet det med andre partier og indtil videre IKKE har kunnet 

finde flertal for forslaget.  

 

Fod På Livet 

Sidst år blev eventen ikke afholdt pga. corona og igen i år har vi ikke turdet satse på at kunne 

afvikle under fornuftige forhold. Det betyder ikke at idéen om, at brande SADF-fodplejerne i en 

landsdækkende event er skrinlagt. Vi håber stadig at kunne finde en form, som passer både ind i 

jeres ønsker og muligheder og som på sigt vil blive en årligt tilbagevendende begivenhed, som vil 

gøre os endnu mere synlige. 

 

Ny hjemmeside 

Grundet corona har flere planlagte aktiviteter ikke kunnet afvikles gennem de seneste 18 

måneder. Det har betydet besparelser, som har frigivet midler til at vi endelig har kunnet få en ny 

hjemmeside, som vi ved har været et ønske fra mange medlemmer. SADFs hjemmeside skal både 

være til gavn for jer, men er også vores ansigt udadtil. Der er her interessenter som f.eks. 

politikere, journalister og forbrugere naturligt søger information om os. Derfor har bestyrelsen 

også længe ønsket at give hjemmesiden en up-date, så vi også der kommer til at fremstå mere 

professionelle.  

 

Teknisk bliver vi endnu bedre kørende, når den sidste del – en medlemsdatabase - bliver koblet på 

i efteråret. Det skulle gerne lette kassererens job, så vi ikke drukner hende i manuelle 

opdateringer og lange lister, der skal holdes ajour i flere systemer. Helt flyvende – eller næsten – 

bliver vi, når vores nye økonomisystem er fuldt implementeret. – og så håber vi, at vi kan holde fri 

fra de store tiltag på den del af foreningen i nogle år fremover ;-) 
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En ny webshop er etableret, hvor I som medlemmer kan indkøbe såvel merchandise med logo som 

printede SADF-materialer, der kan bruges til kunder. Har I ikke allerede besøgt online-shoppen, så 

tag et kig derind. Jer, der er her i dag, kan med fordel kigge forbi vores lille shop, som er placeret 

sammen med de øvrige udstillere. 

 

Mentorordning 

I SADF har vi et ønske om, at alle vores medlemmer får en god begyndelse i faget som fodplejer. Vi 

håber derfor at kunne koble nyuddannede med ”gamle og garvede” i en mentorordning, som 

gerne skulle være til gavn for begge parter. Vi er i gang med at sætte rammerne for ordningen, og 

håber at kunne præsentere et endeligt oplæg inden årets udgang. 

 

Online erfamøder 

I foråret blev der afholdt online erfamøder, hvor kolleger mødtes og primært snakkede om 

udfordringer ift. nedlukning. Det var en rigtig god oplevelse og vi ønsker derfor at kunne invitere til 

flere af slagsen fremover. Vi modtager meget gerne forslag til emner, der kunne være aktuelle at 

tage op på fremtidige møder. 

 

Sporeprøver – det er stadig en stor udfordring  

Netop i disse tider, kan ingen være i tvivl om, at hygiejne er af største vigtighed, og indførelsen af 

de obligatoriske sporeprøver har for alvor vist sin værdi. Alligevel river vi os lidt i håret, og bøvler 

med, hvordan vi får alle medlemmer til at sende sporeprøver ind til tiden – eller allerbedst samme 

dag, de modtager dem. 

 

Det er stadig en af vores største praktiske udfordringer i løbet af året og vi bruger 

uhensigtsmæssigt mange kræfter på, at rykker medlemmer, der ikke får sendt prøver retur til SSI 

Diagnostica. Det tager kun fem minutter for den enkelte med optager så mange ressourcer i 

bestyrelsen, som vi kunne bruge langt mere fornuftigt til gavn for alle. 

 

Tak 

Jeg vil gerne slutte af med at takke mine fantastiske kolleger i bestyrelsen, som til stadighed 

knokler for SADF til gavn for os alle. Tak til Marianne og resten af teamet hos Kalb for et godt 

samarbejde og god sparring. Tak til skoleledere og ansatte for et godt samarbejde med gensidig 

tillid, til leverandører for jeres imødekommenhed og ikke mindst gavmildhed i form af goodie-

bags. Sidst men på ingen måde mindst: Tak til alle medlemmer, tak for jeres tillid og store 

opbakning. Det er så vigtig en drivkraft for os. 

 

 

September 2021 / Formand Linda Dam Havmøller 
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