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Fysioterapeut Lotte Paarup var tæt på at droppe studiet, 
da hun opdagede, at hun skulle bruge tre måneder på 
viden, som højst én eller to elever ville komme til at 
bruge bagefter. Hun gik mod strømmen, og i dag har hun 
mange erfaringer, du kan bruge, hvis du drømmer om at 
blive selvstændig og få succes med det. 

Af CHrISTINa BøLLINg foto PEoPLE'S PrESS

Du skal turde 
v re dig selv! 

„Vil du tage på kursus med Lotte Paarup???!” 
„Det er for populært og fitness-agtigt! Det, 
hun siger, er ikke tilstrækkelig videnskabeligt 
funderet.”

Måske kan du høre dig selv eller andre 
fysioterapeuter kvække noget i den retning. 
Måske har du hørt om Lotte Paarup eller 
købt udstyr eller dvd’er i hendes onlinebutik 
„Den Intelligente Krop”. Det kan selvfølge-
lig også være, at du ikke aner, hvem Lotte 
Paarup er. I så fald skal du spidse ører nu, for 
ifølge fremtidsforskere er det entreprenører 
som hende, der har fat i den lange ende, 
hvad angår fremtidige jobmuligheder. 

For dem, der ikke kender Lotte Paarup, så 
er hun en af de selvstændige fysioterapeu-
ter, der har haft stor succes med at sælge 
træningsprodukter og træningsmetoder til 
Hr. og Fru Danmark. 

- For mange fysioterapeuter er jeg for 
kommerciel, alternativ og måske for synlig 

med mine motionsdvd’er og sundhedsbøger 
– jeg kommer med to nye bøger om ånde-
drætstræning her i eftersommeren. Men 
uanset, hvad andre mener, har jeg har lige fra 
starten haft et stort drive og valgt at mar-
kedsføre mig selv, også som underviser. Det 
klæber til mig, og for nogle fysioterapeuter 
bliver jeg ved med at være „hende på bolden, 
der siger, at man skal suge maven ind!”. 

Det med maven, der skal suges ind, er en 
af de ting, 40-årige Lotte Paarup er 
blevet klogere på, men det vender vi 
tilbage til. 
Lotte Paarup har aldrig været ked af 
komme først med nye tiltag eller 
stå i forreste række. 
Hun ser det som 
en stor ære at 
være med til at 
gøre danskerne 
sundere ved at 
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- Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke 
var ked af at blive opfattet som  useriøs 
af kolleger, siger Lotte Paarup.

inspirere til Pilates, boldtræning og 
åndedrætsøvelser. 

- Jeg har bevidst valgt at gå efter 
bredden i stedet for eliten, som f.eks. 
en sportsfysioterapeut ville gøre. 
Prisen for at være populær og sigte 
efter det store marked er, at du bliver 
opfattet som mindre seriøs af dine 
fag-kolleger. Det skal man kunne tage. 
Det sjove er, at jeg jo grundlæggende 
formidler de samme budskaber som 
andre fysioterapeuter. Jeg gør det bare 
på en måde, som lægfolk forstår, siger 
Lotte Paarup, der selv af skeptikere 
er dybt respekteret for sin fænome-
nale evne til at spotte præcis, hvor 
kunderne går hen: 

- Min nysgerrighed er min driver! De 
andre på kontoret griner af mig, når 
jeg hver morgen kaster mig over 30 
mere eller mindre inferiøre nyheds-
breve, som de opfatter som det rene 
crap. De tænker, at det da må stresse 
mig at kigge alt det igennem. Men 
tværtimod! Man finder inspiration de 
særeste steder, forklarer hun. 

Da Lotte Paarup blev færdig i 1998, 
var hun „bare” fysioterapeut. I dag 
står der instruktør, foredragsholder, 
dvd-producent, forfatter og direktør 
på cv’et. Titlen som direktør tager 
hun afslappet. Hun ser sig selv som 
en idé-generator og teamplayer i 
den virksomhed, som består af en 
webshop med over 3000 (!) varenumre 
og en velsmurt kursusmaskine med 
alt fra åndedrætstræning og Pilates til 
bækkenbundstræning. 

Udover Paarup selv er der tre andre 
fastansatte i firmaet og en række fy-
sioterapeuter, der bliver trukket ind på 
time- og freelancebasis. Samme sted 
kører hun også et mindre trænings-
studie, hvor specialet er genoptræning 
uden for sygesikringen.

Faglig, men ikke fagnørd
Men tilbage til fremtiden. Ikke bare 
Lotte Paarups, men også din og andre 
fysioterapeuters. For „Den Intelligente 
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Krop” er vel en appetizer på den moderne 
fysioterapeutiske konceptbiks? 

- Måske. Min tilgang til fysioterapi har 
altid været praktisk orienteret og rettet mod 
kunden. Lidt a la „okay, vi ved, at der er en 
klar sammenhæng mellem rygsmerter og 
dårlig aktivering af de inderste tværgående 
mavemuskler. Hvad gør vi ved det? Hvilke 
træningsredskaber og metoder kan vi bruge 
for at aktivere muskulaturen? og hvordan får 
vi bagefter solgt ideen videre til Fru Hansen? 
Det er trods alt hende, der har den dårlige 
ryg, siger Lotte Paarup, der aldrig har fulgt 
strømmen som fysioterapeut. 

- Jeg vidste allerede som studerende, 
hvor jeg supplerede min SU med jobbet som 
fitnessinstruktør, at jeg godt kunne lide 
at være på og gå foran, siger hun, der til at 
begynde med var ret overrasket over sin 
manglende generthed og sit entreprenøren. 

- Jeg var meget ambitiøs, jeg ville gerne 
være kendt som en dygtig træningsfysio-
terapeut og dele ud af den bevægeglæde, 
jeg havde fra håndbold og aerobic. Men 
hvor min foretagsomhed helt sikkert var 
et plus i forhold til at komme bredt ud, var 
det ikke lige velset i min egen branche, hvor 
jeg siden har skulle kæmpe med at ryste 
fitnessdronning-imaget af mig, forklarer 
Lotte Paarup. 

I stedet for at nørde sig ned i et hjørne af 
anatomien og fysiologien og gå den slagne 
vej, gik hun bevægelsesvejen og lod sig inspi-
rere af andre brancher. 

- I starten havde jeg fart på, og der røg 
nogle overfladiske synspunkter og produkter 

ud. Jeg kom blandt andet i mange år til at 
prædike, at man skulle „suge maven ind”, 
hvilket jeg ved i dag er helt forkert, fordi 
det ødelægger det naturlige åndedræt og 
giver dårlig stabilitet. omvendt har jeg aldrig 
kunne se, at det skulle være et modsæt-
ningsforhold at tjene penge og være profes-
sionel. Egentlig synes jeg, jeg har balanceret 
meget fint i det farvand. De fleste emner, 
jeg har kastet mig over, har været hjertebørn 
for mig. Som jeg plejer at sige: „Hvis jeg var 
en pengemaskine, havde jeg nok kastet mig 
over noget rigtig indbringende som f.eks. 
flad-mave-konceptet”, siger Lotte Paarup, 
som har følt sig stemplet som „useriøs” af 
sine fysioterapeutiske kolleger. 

- Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det 
ikke har gået mig på at blive betragtet 
som sådan. For jeg har også været god 
for branchen som first mover på en række 
træningsmetoder, som man bruger rundt 
om i klinikkerne i dag, siger Lotte Paarup. 
Det ville da være fedt at få et lille klap på 
skulderen for, ikke?

- Jeg vil sige, at det har fyldt. Det gør det 
ikke mere. Efter jeg først fik stress og var 
sygemeldt i et år og siden blev mor i en sen 
alder, er perspektivet skiftet. Jeg er stolt 
af, at jeg har skabt en platform og en god 
forretning.

 
Syg af stress – 
og klogere
Det hårde arbejdsliv og ambitionerne om 
at lykkes har altså kostet for Lotte Paarup. 
Hun blev mor sidste år „i en sen alder”, som 

hun selv siger, som 40-årig, 
og før dét gav arbejdslivet 
hende en ordentlig én på siden 
af hovedet, da hun i 2006 gik 
fuldkommen ned med stress 
og måtte trække stikket og gå 
hjem under dynen. 

- Det kom i forlængelse af 
min mors død, og efter at hun 
havde været syg af cancer 
længe. Det, kombineret med, 
at det gik aLT for stærkt i min 
virksomhed og de forkerte 
samarbejdspartnere, slog be-
nene væk under mig. 

Lotte Paarup blev ramt på 
sine stærke sider. Hun turde 

ikke undervise, hvad hun ellers altid havde 
elsket og var væk et lille år, før hun igen 
satte sig i chefstolen i sin virksomhed med 
fornyet energi. Der er lysglimt i selv det 
sureste show. 

- Den dyrekøbte erfaring lærte mig meget 
om mig selv, også at jeg gerne ville være mor, 
siger Lotte Paarup, som blandt andet brugte 
sin tid som sygemeldt på at nærstudere 
sine gamle fysiologibøger og alt, hvad hun 
kunne opdrive om åndedrættet og stressens 
fysiologi. 

- Det gav mig inspiration til at udforske 
nye områder af fysioterapien og til de bøger, 
jeg har skrevet om det naturlige åndedræt. 

Mens Lotte Paarup var syg, tog hendes 
mand orlov fra sit daværende job og pas-
sede butikken. Han kom aldrig tilbage, men 
arbejder i dag sammen med sin kone i „Den 
Intelligente Krop”. I dag står der en kulørt 
kravlegård i armlængde fra skrivebordet.

Lotte Paarup ville godt have været stres-
sen foruden, men omvendt er det indirekte 
årsag til, at hendes tilværelse ikke kun består 
af hårdt arbejde. 

Jeg var nær droppet ud
Selv om der er faldet ro på, kan en rask lille 
fagsnak godt få den ihærdige fynbo op i om-
drejninger. For Lotte Paarup elsker sit fag! 

Men direkte adspurgt til fysioterapeutfa-
get og uddannelsens fejl og mangler er hun 
på. 

- Jeg kan stadig tale mig varm, for jeg un-
drer mig over prioriteringen af stoffet, især 
for de fysioterapeutstuderende, der ved, at 
de gerne vil være selvstændige. Hvorfor er 
det lige, man skal bruge tre måneder på at 
lære en masse om arbejdsmiljø? Hvor mange 
jobs er det lige, der ligger procentuelt dér? 

Lotte Paarup nægtede simpelthen at 
deltage i nogle af timerne og i en del af grup-
pearbejdet, da hun læste i odense. Det var 
tidsspilde efter hendes mening, hvis der ikke 
var udsigt til job på det område bagefter. 

- De var tæt på at tabe mig mange gange i 
løbet af de knap fire år, jeg gik på fysiotera-
peutskolen. Det er sikkert langt bedre i dag, 
men de unge fysser, jeg møder, giver udtryk 
for, at uddannelsen stadigvæk godt kan blive 
mere målrettet og praktisk. Hvad om man 
i stedet lærte, hvordan man starter forret-
ning? Hvordan man bliver god til at finde sin 

 ”Det handler 
om den grund-
læggende 
viden, vi har 
om kroppen 
fra fysiologi 
og anatomi
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egen niche som fysioterapeut?, siger Lotte 
Paarup og tilføjer, at hendes bedste råd til 
andre med en selvstændig praksis i maven er: 

- Tro på dig selv. Jeg har faktisk hele vejen 
igennem min forretning brugt noget så 
uortodokst som min intuition. Fysioterapi 

er mere end forskning, forstå 
mig ret – jeg holder meget af, 
at vi forsker inden for vores fag. 
Men faget handler i høj grad om 
holdninger. Hvad vil du? Hvad 
tror du på?, siger Lotte Paarup 
og tilføjer, at hendes holdning 
nok grundlæggende er: at fysio-
terapeuter skal huske Det Hele 
Menneske:

- For mig er det indlysende, at 
ting hænger sammen. Hvis fysio-
terapeuter kun fokuserer på det 
fysiske, der kan måles og vejes, 
risikerer vi, at kunderne søger an-
dre græsgange. De vil have lov til 
at være „hele”, siger Lotte Paarup 

og skynder sig at understrege, at det IKKE går 
ud på at sige „oom” og være spirituel. 

- Det handler om den grundlæggende 
viden, vi har om kroppen fra fysiologi og ana-
tomi. En af mine venner går i øjeblikket hos 
en meget entusiastisk fysioterapeut med 

en betændt akillessene. Forleden spurgte 
jeg: „Hvad gør han egentlig ved dig?” og fik 
en beskrivelse, der helt tydeligt viste, at der 
var gået detaljerytteri behandlingen. „Kig på 
manden!” Min ven er pilskæv i hele kroppen, 
så bliver man skadet før eller siden, siger 
Lotte Paarup. 

Hun kan varmt anbefale at være selvstæn-
dig og er stolt over nogle af sine „opdagelser”:

- Det lyder lidt højrøvet, men jeg var på for-
kant med alt det der transversus-halløj. Jeg 
stødte på spændende forskning i udlandet og 
kunne ikke slippe det. I dag har andre fysio-
terapeuter gjort det til deres „mærkesag”, og 
jeg har i mellemtiden kastet mig over anden 
ikke-traditionel fysioterapi. 

 - Det gør mig glad at leve af det, jeg bræn-
der for. Min drøm er absolut ikke at være en 
pengemaskine, så havde jeg nok ikke mine 
små erhvervslokaler på første sal i en lager-
bygning i Herlev, griner Lotte Paarup og siger: 

- Pointen for mig er, at jeg har set rigtigt. 
Så jeg må være en god fysioterapeut! 

 ”Det lyder 
lidt højrøvet, 
men jeg var på 
forkant med 
alt det der 
transversus-
halløj
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