
REFERAT GENERALFORSAMLING  
Region Nordjylland den 29. APRIL 2015 

 

Dagsorden:  

1: Valg af dirigent 
2: Valg af referent 
3: Præsentation af Regionsbestyrelsen 
4: Bestyrelsens Beretning fremlagt af Formanden 
5: Indkomne forslag 
6: Fremlæggelse af regnskab 2013 og 2014 
7: Fremlæggelse af budget 2015 og 2016 
8: Valg til regionsbestyrelse   
9: Valg af suppleanter 

 

Regionsformanden Gitte Nørgaard bød velkommen til deltagerne på generalforsamlingen. 

 

Pkt. 1 
Britta Mølgaard blev valgt som dirigent. 

 

 Pkt. 2 
Christina Derosche blev valgt som referent.  

 

Dirigent Britta Mølgaard kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.  

 

Pkt. 3 
Gitte indledte med at præsentere medlemmerne som blev valgt på generalforsamling i 2013. Derudover 
består bestyrelsen af 1 medlem valgt blandt SU, 2 medlemmer valgt blandt TR, 1 medlem valgt blandt de 
studerende samt regionsformanden. 

Gitte tilføjede at regionsbestyrelsen ser det som en stor styrke, at medlemmerne kommer fra forskellige 
sektorer.  

Regionbestyrelsen præsenterede sig.  

 

Pkt.4 
I den mundtlige beretning satte Gitte fokus på; 



Det store antal optagende fysioterapeutstuderende, som giver bekymring, grundet ledigheden i Region 
Nordjylland, som er den højeste i landet. Hertil blev der tilføjet, at det er vigtigt at de nyudannede 
fysioterapeuter får relevante jobs, da vi hører meget om unge fysioterapeuter, der arbejder, men ikke som 
fysioterapeuter, og de tæller ikke med i ledighedsstatistikken. Dette kræver at vi tænker nyt og bredere 
inden for det fysioterapeutiske felt i forhold til jobskabelse. 

Politisk opgavevaretagelse bl.a. med fokus på ansættelse af fysioterapeuter i lægepraksis, 
regionsbestyrelsen tiltag til arrangementer med politikkere og embedsmænd, ulighed i sundhed med 
manglende fysioterapeuter i psykiatrien, det dårlige psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladser, nye 
overenskomster, besparelser, medlemsaktiviteter, arrangerede arrangementer. 
Derudover fortæller Gitte, at der er god opbakning til de faglige arrangementer, men mindre på fagpolitiske 
arrangementer, og tilføjer at det næste planlagte valgmøde er mandag d. 18. maj kl. 19.00. 

Derudover kan man for første gang stemme på de studerende til generalforsamlingen. 

Danske Fysioterapeuters strategiplan 2016 har to overordnede mål; flere jobs til fysioterapeuter samt flere 
og mere tilfredse medlemmer. Der er planlagt 17 projekter for at komme i mål, nogle af disse skal der 
arbejdes med i sekretariatet andre er også relevante arbejdsområder for regionsbestyrelserne.  

Herefter var der spørgsmål og diskussion af den mundtlige og skriftlige beretning. 

Gerda, Hjørring kommune spurgte ind til den manglede deltagelse ved de politiske møder, i modsætning til 
de faglige møder. Dertil tilføjer hun om det kunne være en ide, at starte de faglige møder med en kort 
præsentation af hvad der røre sig politisk i regionen.   

Der blev stillet et spørgsmål angående caféen for arbejdsløse fysioterapeuter. 
Gitte forklarer, at der nu bliver flere og flere arbejdsløse, og det vil være optimalt at vise, at Danske 
Fysioterapeuter også interesserer sig for dem. Erfaringer fra tidligere perioder viser dog, at de ledige ikke er 
interesserede i tilbud om networking, men kun er interesseret, hvis der er fagligt indhold, og 
Regionsformanden har ikke ressourcer til at arrangere dette.  Dertil tilføjes der, at der fra 1 maj skal være to 
DSA’er i huset på Sofiendalsvej. Gitte ser frem til et tættere samarbejde med DSA, og til at få mere viden 
om ledigheden og de ledige.  

Maria, Aalborg Universitetshospital, kommer med et forslag ift. Unge/børneområdet. Kunne det være 
relevant at komme mere ud på skolerne, hvor sygefraværet er ret høj og om fysioterapeuter her vil kunne 
have en større rolle angående motorik og kognition. Dertil kommer der en ide om at inddrage 
fysioterapeuter som en del af undervisningen. Til dette efterlyses der sparring og materiale til uddeling, 
samt en måde hvorpå skolerne kan overbevises om at det er en god ide at få tilknyttet en fysioterapeut.  

Mohsen, Brønderslev kommune, stiller spørgsmål til ældre området og rehabilitering, og dilemmaet med at 
der kommer flere og flere ældre, men der ikke er nok penge til at ansætte flere fysioterapeuter. Dertil 
spørges der ind til, om ideen med projekt 3 i strategiplanen er, at de ældre skal gøres mere og mere 
selvstændige og vi som fysioterapeuter arbejder med en konsulent funktion. Hvortil fysioterapeuter stadig 
skal være faglige, samtidig med at borgeren får noget ud af det.  
Gitte problematiserer, at det kan være svært at få fysioterapeuter til at søge disse stillinger, da dette 
muligvis ikke er så attraktivt, men det er vigtigt at vise hvor bredt fysioterapifaget kan være, og derigennem 
gøre disse job attraktive.  
 



Gerda, Hjørring Kommune, stiller et spørgsmål om det kunne være relevant at lave en undersøgelse om 
organiseringen af fysioterapien ude i kommunerne, med fokus på fagligheden og arbejdsmiljøet, og derved 
finde retningslinjer.  
Gitte kommenterer, at det kunne være relevant, men kræver et stort stykke arbejde, og eftersom 
strukturen i kommunerne hele tiden ændrer sig, er det meget usikkert, hvad man vil få ud af at undersøge 
det.  

Der bliver stillet spørgsmål til den stigende arbejdsløshed og ansættelse af fysioterapeuter i jobtilskud. På 
en arbejdsplads bliver de ansatte informeret om, at der ikke er ledige fysioterapeuter de kan få i 
løntilskudsjob. 
Gitte informerer om at der er ledige fysioterapeuter i Nordjylland. De ledige har mulighed for at komme i 
job med løntilskud eller en Trainee-ordning. Hvad angår Trainee ordninger, så er der ledige fysioterapeuter 
der har meldt sig, men der er ikke stor interesse fra arbejdspladserne.   

Anne Mette, Aalborg kommune Sundhedscenter, frembringer, at der er ved at bliver igangsat et 
samarbejde med botilbud, hvor der er tilknyttet mennesker med psykiske lidelser. Samarbejdet går ud på, 
at der skal sættes fysioterapeuter ind i stillinger hvor der nu er pædagoger, hvor de i fællesskab skal 
samarbejde omkring sundheden omkring de psykiske syge. Der skal en ny tilgang til, for at de psykiske syge 
inddrages mere i KRAM-faktorerne, og for at de forbliver nærværende har de brug for mere stabilitet, som 
dette projekt kan hjælpe til med. Det er meget positivt med sådan et tiltag. 

Britta Mølgaard afrunder debatten og der stemmes om den mundtlige beretning. Beretningen godkendes. 
 

Pkt. 5:  
Ingen indkommende forslag. 

 

Pkt. 6:  
Herefter gennemgik Gitte regnskaberne for 2013 og 2014 samt budgetterne for 2015 og 2016 
Regnskaberne skal ikke godkendes, dette sker på Repræsentantskabet.  

Der var ingen kommentarer til regnskab og budgetter. 

 

Pkt. 7  
Der opstillede 8 kandidater;  

Preben Weller, Anne Kirstine Jensen, Karin Jepsen, Caroline Moll Engesgaard, Ulla Poulsen, Marit Larsen, 
Lone Guldbæk, Christina Derosche.  

Alle kandidater holdt en valgtale på nær Karin Jepsen som havde afbud pga. sygdom. 

Der blev afholdt skriftligt valg.  
Anne Kirstine Jensen, Preben Weller, Lone Guldbæk, Ulla Poulsen og Christina Derosche blev valgt. 

Suppleanterne blev Caroline Engesgaard, Marit Larsen, Karin Jepsen.   

Gitte takkede Karin Jepsen, som var fraværende, for hendes indsats i Regionsbestyrelsen. 

 



Tak til Britta Mølgaard for dirigent rollen.  

 

Pause 

 

Herefter fulgte et humorfyldt og spændende oplæg fra Læge Benedict Kjærgaard, som har udviklet en 
mobil hjerte-lungemaskine. 


