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Referat af møde i: Dato for møde: 
Generalforsamling 
Danske Fysioterapeuter 
Region Midtjylland 
 

15.05.13 

For referat:  Dato for udarbejdelse: 
Marie Trads 
Studentermedarbejder 

[dag, måned, år] 

 
Deltagere: 
[Fulde navn efterfulgt af initialer i parentes] 
 
Afbud: 
[Fulde navn efterfulgt af initialer i parentes] 
 

Referat 
 

1) Velkomst v/ regionsformand Kent Sandholt 
Fortæller om Tina Franks nye arbejde og valg til ny formand. 
Skriftlig beretning: Er udarbejdet af bestyrelse fælles med 
studentermedarbejder. 
Orientering om at der af bestyrelsen er valgt at lave en fælles 
mundtlig beretning, da der er ny Regionsformand 
Generalforsamlingen vil kombineres med et fagligt oplæg, da 
faget er med til at samle fysioterapeuter. 

Dagens program præsenteres 

Fotograf vil tage billeder og der vil komme nyhed på 
hjemmesiden, 
Præsentation af regionsbestyrelsen 
Valg sidst til generalforsamlingen 
 

2) Valg af dirigent 
Bestyrelsen indstiller Lisbeth Krabbe, regionsformand i Nord og 
Midt for Ergoterapeutforeningen. Valgt uden modkandidater 
 
Indkaldelse af GF: 
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- officielt skal der indkaldes senest 14 dage før via fagbladet og 
det er sket i februar og marts nummeret af Fysioterapeuten og 
på hjemmesiden. 
 

3) Valg af referent 
Regionsbestyrelsen indstiller studentermedarbejder Marie Trads, 
valgt uden modkandidater 
 

4) Valg af stemmetællere 
Regionsbestyrelsen indstiller Sanne Jensen og Louise Søllingvrå 
Madsen. Valgt uden modkandidater 
 

5) Indkomne forslag 
(blev ikke gennemgået) Ingen indkomne forslag 
 

6) Bestyrelsens mundtlige beretning 
Kent: Introduktion 

En anderledes mundtlig beretning.  
En fælles mundlig beretning 
Præsentation af regionsformandsvalg, kandidater, forløb, 
stemmeprocent og resultat. En blandet interesse for valget, men 
mulighed for spændende diskussion af holdninger omkring 
medlemsarrangementer, sundhedspolitik og medlemsvilkår. En god 
valgkamp, som har været med til at sætte fokus på det en 
regionsformand arbejder med. Vi havde en valgprocent på 26 i første 
runde og en stemmeprocent på 29 i anden runde. 
 
Den skriftlige beretning: 
Har været på hjemmesiden siden 1. maj. Er i år lavet noget anderledes 
end tidligere. 
• Indholdet er koncentreret om de væsentlige aktiviteter og mål der 

er opnået indenfor udvalgte områder. 
• Fokus er på hvilke aktiviteter og resultater, som er vurderet 

relevant for medlemmerne at vide noget om 
• I Artikelform for at lette læseligheden.  
• Lidt om det at være med i bestyrelsen 
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Beretningen er således ikke udtømmende, men giver et indblik i det 
arbejde bestyrelsen har lavet de forgangne to år. 

Selve processerne og overvejelser i bestyrelsen er der mulighed for at 
følge med i via referater fra vores møder på hjemmesiden og ved at 
være i dialog med os løbende. 
 
Den skriftlige beretning beskriver den periode der er gået, men lægger 
samtidig spor ud for fremtiden. Der er derfor kontinuitet i det politiske 
arbejde, og fysioterapeuter har rigtig meget værdifuld viden som 
politikere og embedsmænd har brug for at høre. 
Derfor har det været en indsats, som bestyrelsen har haft meget fokus 
på i den forgangne periode. 
 
Pia og Nina:  
Politisk interessevaretagelse 
- Som noget nyt har bestyrelsen arbejdet med den politiske bølge. 
Formålet med dette var at inddrage regionsbestyrelsen og medlemmer 
i mødet med politikere og samlede fokusområder. Udgangspunktet har 
været Danske Fysioterapeuters politik og holdninger, ud fra talepapirer 
udarbejdet af embedsmænd i skeretariatet.  
Bestyrelsen har mødtes med politikere fra et bredt spektrum af partier, 
og har haft besøg af politikere på regionsbestyrelsesmøderne. 
Bestyrelsen har bl.a haft møde med Mette Valbjørn, 
regionsrådsmedlem, som var en positiv oplevelse, da hun har stor 
interesse for faget. 
Formålet  med den politiske bølge er at skabe flere jobs til 
fysioterapeuter på den lange bane. Samtidig at have fokus på nye 
områder, hvor vi har haft fokus på det psykiatriske område. 
 
Agnes:  
Beskæftigelse 
Nye tal fra DSA: kun fuldtidsledige, men danske Fysioterapeuter 
arbejder for at få bedre tal.  
Det er primært dimittender der er arbejdsløse 
Dimittender på kandidatuddannelser: cand.scient.san og 
cand.fys. Ikke overflod af dimittender på dette område, derfor 
ikke stor desperation endnu. 



 

 

4/9  

Faldende ledighed: der kommer ekstra jobs i alle sektorer. 
Fysioterapeuter er blevet bedre til at søge jobs hvor der ikke 
direkte er til fysioterapeuter 
 
Faglig udvikling: 
Sanne:  
Kort præsentation af det arbejde Tina Frank og SU har lavet for 
at gøre udvidet lænderygudredning til en permanent ordning. 
 
Kent:  
Forløbsprogrammer: 
Bliver flere og flere¨bl.a knaartrose, rygudredning og på 
børneområdet. 
 
Kliniske retningslinjer: 
Her arbejder Danske fysioterapeuter meget på at udvikle kliniske 
retningslinjer. Nogen har vi selv, KOL og og udredning af 
personer med nakkebesvær. Andre sammen med 
sundhedskartellet, feks.faldforebyggelse og 
hverdagsrehabilitering. 
Sidst men ikke mindst sidder vi med ved bordet i det nationale 
råd for kliniske retningslinjer. 
 
Sanne: nyt fra praksisområdet 
Der sidder 4 valgte fysioterapeuter i samarbejdsudvalget for 
praksisområdet i region Midtjylland. De prøver at bringe gode 
idéer ind i regionen. 
Sidder i øjeblikket og arbejder med praksisplan og 
kontrolstatistik, hvor der arbejdes for at sikre omsætning og 
arbejdsvilkår for praktiserender fysioterapeuter. 
I øjeblikket følges lægekonflikten tæt, og hvad det kommer til at 
betyde for henvisninger til fys fra egen læge 
 
Kent: OK og Offentlig 
- 13 lockoutede fysioterapeuter på SOSU-skolerne: møder med 
de lockoutede både alene og sammen med sundhedskartellet 
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Danske fysioteraputer er opmærksom på, at det kan være noget 
der også kommer til at ændre sig for fysioterapeuter ansat i 
kommuner og region ved OK i 2015 
På det regionale og kommunale område sker der forandringer. 
Nye supersygehuse betyder nye organiseringer, og det følges 
tæt for at sikre fysioterapeuternes placering i de nye rammer. På 
de andre sygehuse sker der decentralisering af fys- og 
ergoterapeuterne på sygehusene, hvilket udfordrer 
arbejdsgangen og desuden væsentligt at det ikke får betydning 
for kvaliteten. 
I kommunen øget fokus på forebyggelse og nye områder som 
børn og psykiatri. 
  
Medlemsarrangementer v. Louise 
Generelt flot fremmøde og bredt udvalg af arrangementer. 
Herunder arrangementer omkring netværk for jobsøgende, 
Neuropædagogik hos børn med ADHD og ASF, Seksualitet og 
kropsligheds rolle for neurologiske patienter, Cerebral parese og 
CPOP og flere 
 
Studerende og uddannelse, v. Kristoffer 
Populært studier med stadig flere ansøgere. Voksende andel af 
mænd og enkelte hold nu flere mænd end kvinder 
I perioden er der kommet en repræsentant fra begge regionens 
fysioterapeutskoler med i regionsbestyrelsen 
Der har været arrangementer på skolerne, som gerne skal give 
mere fokus på Danske Fysioterapeuter 
- FLR: en politisk, social og faglig organisation under opsejling 
 
Lisbeth spurgte om nogle ønskede ordet til spørgsmål eller 
kommentarer, hvilket ikke var tilfældet.  
 
Den skriftlige og mundtlige beretning blev herefter godkendt ved 
klapsalver  
 

7) Regnskab 2012 og budget 2013-2014 
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Regnskab 2012 
Kent fremlagde regnskabet for 2012, hvor der overskud som er 
overført til arrangementer i 2013. 
Større forbrug ved regionsformanden, skyldes delvist at nogle 
poster er konteret her, som har med medlemsarrangementer at 
gøre. 
 
Budget 2013 
- administration har ændret sig fordi huslejen er mindre 
- kun lille overskud, da der bruges penge til næstformand i 
overgangsperiode, minifagsfestival og generalforsamling. 
 
Budget 2014 
- lidt et gætværk 
- de samme fast udgifter 
- resultat på 12.000 i plus 
- formandspost er faldet lidt 
- 30.000 afsat til minifagfestival 2015 
- mulighed for valg: overskudet kan bruges på dette 
- budget for 2014 skal diskuteres i bestyrelsen 
 
Regnskab 2011 
- overskud på godt og vel 10.000 overført til 2012 
 
Regnskab og budget blev efterfølgende godkendt ved klapsalver 
 

8) Kommende års arbejde 
Kent starter med oplæg: 
Baggrund findes i Danske Fysioterapeuters strategi. 
Vi bliver flere fysioterapeuter og skal derfor skabe flere jobs. 
Fokus på kommende regional- og kommunalvalg. Hvordan 
kommer vi til at fylde her og hvad skal vi have fokus på? 
Økonomisk smalhals, hvad får det af betydning, og hvordan skal 
vi som Danske fysioterapeuter løse denne udfordring? 
Hvad skal bestyrelsen prioritere at have fokus på de næste to 
år? 
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Udgangspunkt for en diskussion: hvad er de vigtigste 
fokusområder? 
- internt: politisk bevidstliggørelse, hvordan får vi medlemmerne 
til at engagere sig, fx komme til generalforsamlingen  
(HenrikLauridsen)  
- Kent: der tales om meget det også i Hovedbestyrelsen. 
Hvordan fanger vi dem der har potentialet 
- Sanne Jensen: Brug af de sociale medier: hvornår bliver det for 
meget? 
- Kent: hvordan får vi en større interesse. Fortæller om 
ringerunde: Det er svært at få tilbagemeldinger. 
- Mette Kragh: det er måske også medlemmernes forventninger, 
der gør at de ikke henvender sig til os. Vores medlemmer har 
nok at gøre i deres hverdag. Regionsbestyrelsen bør gøre det 
mere konkret.  
- Mette Kragh: Mere fokus på jobskabelse 
- Pia Østergaard: mere fokus på at deltage i den offentlige debat 
i medierne 
- Michael: hvordan påvirker vi betalere af fysioterapi, som ikke er 
politikere: hvordan påvirker man virksomheder, 
forsikringsselskaber mv. til at købe mere fysioterapi. 
- Kent: Væsentligt at vi støtter fysioterapeuterne i at byde ind på 
opgaver der kan give mere omsætning.  
- Kirsten Hansen: Aldersmæssigt er vi i dag ikke repræsentative 
for vores reelle medlemssammensætning. Vi mangler de unge, 
de føler sig åbenbart ikke tilknyttet til Danske Fysioterapeuter. 
- Randi Bundesen: arbejder i en virksomhed vor der kun er 
forholdsvis unge medarbejder: jeg er den eneste der er 
organiseret, de andre kan ikke se der er en forskel: det skal 
italesættes. 
- Kent: det kan vi blive bedre til både de tillidsvalgt, men også 
medlemmerne. 
- Agnes: har været med til samtale på skolerne lige inden de 
studerende er færdige: det er en utrolig positiv oplevelse: Det vi 
talte med dem om var forskel på LO-fagforeninger og FTF-
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fagforeninger. Faget udvikling, forskning mv. kan kun sikres 
sammen.  
Birgitte vejler?: mere synlighed overfor den almindelige 
offentlighed: det er først når der er borgere der klager at der sker 
noget på det politiske plan. Borgere/venner tror stadig at 
fysioterapeuter kun er massører. + man har travlt i hverdagen så 
man kan ikke nå at tænke på fagforeningspolitik. Det er ikke 
nærværende.  
- Lene Lysemose: nu har der været indsats for politikere og 
embedsmænd så nu skal vi have mere fokus på borgerne, via 
artikler og debatindlæg: fortælle de gode historier 
- Mette Kragh: har været udlånt til jobcenter: vise at vi gør en 
forskel! Rehabiliteringsteams i alle jobcentre: der kan man byde 
ind! 
- Pia Østergaard: Hver gang der kommer nye 
forskningsresultater eller gode historier skal det fortælles til 
offentligheden.  
 
Kent han takker for inputs og ring endelig! Det er jer, der skal 
give os de gode historier 
     

9) Valg af 
a. 8 regionsbestyrelsesmedlemmer 
b. 2 suppleanter 

Valg til bestyrelse: Vi har indtil nu været meget bredt repræsenteret. Ud 
over de 8 er der to TR-valgte og en SU-valgt. Det vil sige at der skla 
vælges  

Der er 6 heldagsmøder og man får Tabt arbejdsfortjeneste, forplejning 
og kørselsgodtgørelse. Tidligere har møderne været spredt i hele 
regionen, nu har vi talt om det skal være i Silkeborg, men det er de nye 
bestyrelse der skal aftale det 

- Kirsten: fortæller om hvorfor hun er med: hvad går mit kontingent til. 
Det er fagligt spændende og ikke uoverskueligt.  
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- Agnes fortæller om hvorfor det er fedt 

- Maria Rømer: arbejder med neuroligiske patienter og har tidligere 
været TR stiller op 

- Randi Bundesen: bosat i Struer: vil gerne stille op  

 

Helle Margrethe Fuglsang vil gerne stille op som suppleant 

Kent beder om muligheden for selv at måtte indsupplere til de tomme 
pladser 

Nyvalgt er  

Randi Bundesen 

randibundesen@hotmail.com – 61344776 

 

Maria Bjørnelund Rømer 

Kobmr@herning.dk - 41405323 
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