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• Valg af ordstyrer  

 

Ordstyrer: Mette Thomsen, regionsformand i Danske Bioanalytikere.  

 

 

• Årsberetning samt drøftelse heraf  

 

Regionsformanden fremlagde årsberetning for 2010.  

 

Derefter blev der lagt op til kommentarer fra salen, hvor der blandt andet var 

fokus på mere rehabilitering, i det flere medlemmer gav udtryk for en 

bekymring for, om de svageste borgere bliver tabt, når indlæggelsestiden 

bliver kortere.  

 

Derudover blev der snakket om opgaveglidning ’den forkerte vej’, i det flere 

opgaver flyttes til andre faggrupper og frivillige, som måske i kraft af deres 

baggrund ikke evner at løfte opgaverne.  

 

Ydermere blev det diskuteret hvorvidt adgangen til hjemmesiden burde være 

mere lukket, sådan at kun medlemmer har adgang til alle indlæg, artikler m.m. 

Der var en del debat om dette punkt. Faktum er, at hjemmesiden snart vil blive 

mere ”lukket”.   
 

 

• Indkomne forslag  

 

Der var ingen indkomne forslag.  

 

 

• Fremlæggelse af regnskab 2010  

• Fremlæggelse af budget 2011  

Regionsformanden fremlagde regnskab for 2010 og budgettet for 2011, som 

kan ses i powerpointshowet, som ligger som bilag. Derefter var der mulighed 

for at de fremmødte kunne stille spørgsmål til fremlæggelserne. 
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Henrik Lauridsen opfordrede til at der blev lavet en kvalitetsudviklingspujle. 

Konkret foreslog han, at der skulle afsættes 5000 kr. årligt til dette. 

Regionsbestyrelsen vil drøfte dette i den nye periode.  
 

• Valg til regionsbestyrelsen  

 

Valgte:  

Ditte Jensen, Nina M. Pedersen, Kirsten Ægidius og Majid 

Fadavi genopstillede til bestyrelsen og blev valgt. 

 

Nyvalgte blev Stefan Kragh, Agnes Holst, Kent Sandholt og 

Michael Christensen.  

 

Suppleanter:  

1. Suppleant  blev  Gertrud Andersen og 2. suppleant blev igen 

Christina Thorne 

 

Der var otte opstillede til de otte pladser, og derfor var der ikke afstemning. 

Samtidig var der bred enighed om, at bestyrelsen bliver god, i det 

medlemmerne har bred faglig baggrund.  

 
Fratræder: Mette Krarup, Kirsten Møller Hansen og Kirsten Petersen fratrådte 

bestyrelsen og regionsformanden takkede dem for deres engagement i 

bestyrelsesarbejdet.  

 

 
• Eventuelt  

Der var ingen der ønskede ordet under dette punkt.  

 

 

Oplæg og debat 

 

Til arrangementet blev der holdt tre oplæg: 
 

Line Jespersen, overfysioterapeut på Regionshospitalet Silkeborg, som 

snakkede om nye opgaver for fysioterapeuter.  

 

Kirsten Ullerup, Århus kommune, som snakkede om projektet ”Tilbage til 

arbejde”. 

 

Morten Graversen, praktiserende fysioterapeut i Struer, som snakkede om 

ultralydsscanning  
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Ordstyreren var Thomas Maribo, udviklingsterapeut Århus Sygehus og ansat i 

Danske Fysioterapeuter.  

 
 

Debat efter oplægsholderne: 

Efter oplægsholderne var der mulighed for at de fremmødte kunne stille 

spørgsmål til de tre oplægsholdere. Følgende emner var oppe og vende: 

 

 Hvorvidt nogle af de specialer, som oplægsholderne repræsenterer,  

burde ligge i grunduddannelsen og hvordan man får foden inden for på 

en højtspecialiseret arbejdsplads, når man ikke har 

specialkompetancer?   

 Hvem er patientens advokat i forløbsomlægningen? Hvem sikrer 

ansvarligheden?  

 Har ultralydsscanning betydet noget for hvad der behandles? Morten 

Graversen synes at vejledning og træning er blevet nemmere.  

 Burde  man lave træningsvideoer, der kan ses på nettet, til patienterne, 

så genoptræning hjemme bliver nemmere? 

  Er fysioterapeuter muligvis bedre til at scanne, fordi man tænker i flere 

funktioner og tredimensionelt?  

 Bør man få funktionstillæg ved ultralydsscanning? Og hvad får man, 

hvis funktionen bare opfattes som en del af det daglige arbejde? 

Måske burde det med i lønforhandlingerne.  

 Hvornår ”Tilbage til arbejde”-projektet offentliggøres. Det gør det sidst i 

2011 af NFA. ’ 

 Hvorvidt der bør komme mere fokus på træning til kræftramte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


