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Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Dirigenten konstaterer generalforsamlingens lovlige indkaldelse. 

3. Regionsbestyrelsens beretning 

4. Gennemgang af regnskab 2011 og 2012, budget for 2013 og 2014 

5. Valg til regionsbestyrelsen 

 

Pkt.1 

Gitte konstitueret regionsformand bød velkommen til deltagerne på 

generalforsamlingen. 

 

Gitte indledte med at gøre opmærksom på at der i Region Nordjylland er 3 

fysioterapeuter som er lockoutet. På landsplan er der 56 fysioterapeuter som 

er lockoutet. 

 

Regionsbestyrelsen præsenterede sig. 

 

Britta Mølgaard blev valgt som dirigent. Tina Kaas Jensen blev valgt som 

referent. 

 
Pkt.2 

Britta kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 

 
Pkt.3 

Gitte konstitueret regionsformand afgav den mundtlige beretning. 
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Gitte fortalte kort om sin baggrund for i dag at stå som konstitueret 

Regionsformand. 

 

I den mundtlige beretning satte Gitte fokus på jobskabelse, betingelserne for 

praktikpladser hos privatpraktiserende fysioterapeuter, politisk 

opgavevaretagelse bl.a. fokus på Børn i bevægelse i Aars og fysioterapeuter 

på skadeklinikker/stuer, medlemsaktiviteter, centralt arrangerede 

arrangementer, forbindelser mellem Regionsbestyrelse og forskellige 

mødefora og udvalg, fokuspunkter for de næste 2 år. 

 

 

Herefter var der spørgsmål og diskussion af den mundtlige og skriftlige 

beretning.  

 

Der blev spurgt til organisationsprocenten hos Danske fysioterapeuter.  

Lige som hos andre forbund har der været nedgang i organisationsprocenten, 

dog ikke så markant nedgang som hos f.eks. LO. Danske Fysioterapeuter har 

fået lavet en medlemstilfredshedsundersøgelse, og har herved fundet ud af 

hvilke områder der skal forbedres, hvilke medlemmer der er udmeldingstruet 

o.a. 

 

Der blev stillet et spørgsmål om at der er meget fokus på pillemisbrug og 

psykiatrien i medierne, er det så ikke også et fokus område for Danske 

Fysioterapeuter. 

 

Psykiatri området har været et af emnerne som Regionsbestyrelses 

medlemmer og Regionsformanden har talt med politikerne om, når de har 

været ude og tale med politikere i den ”Politiske opgavevaretagelse”. Det er et 

område hvor det fysioterapeutiske tilbud kan udbygges, f.eks. dør borgere 

med en psykiatrisk diagnose 16-19år tidligere end andre pga. 

livsstilssygdomme. 

 

Danske fysioterapeuter har udfærdiget pjece med 4 anbefalinger om brugen af 

fysioterapi og superviseret fysisk aktivitet i psykiatrien. ”Det er lettere at slippe 

de negativ tanker, når man bruger kroppen”. 

 

Der blev stillet spørgsmål til hvad regionale kliniske vejledere kan forvente 

eller skal indstille sig på, såfremt privatpraktiserende fysioterapeuter må afstå 

fra, i fremtiden, at have studerende. 

 

Danske fysioterapeuter arbejder målrettet for at fysioterapeut studerende kan 

komme i praktik hos praktiserende. Inden år 2020 bliver vi 5000 flere 

fysioterapeuter på arbejdsmarkedet. Det gør at der skal tænkes nyt for at finde 

fysioterapeut relevante jobs til alle. Health for sale rapporten viser en stor 
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betalingsvillighed blandt danskere og dermed et enormt potentiale for 

fysioterapeuter på det private arbejdsmarked. Derfor er det vigtigt at 

fysioterapeuter under deres uddannelse har været i praktik i den private 

sektor. 

 

Britta Mølgaard spurgte til godkendelse af beretningen. Generalforsamlingen 

godkendte beretningen. 

 
Pkt.4 

Herefter gennemgik Gitte regnskaberne for 2011 og 2012 samt budgetterne 

for 2013 og 2014. 

 

Regnskaberne skal ikke godkendes, dette sker på Repræsentantskabet. 

Der var flere tilkendegivelser omkring hvor billigt en sådan ”forretning” bliver 

drevet. 
 

Pkt.5 

Sidste punkt på dagsordenen var valg til regionsbestyrelsen. 

Der opstillede 5 kandidater som alle blev valgt Preben Weller,  

Anne Kirstine Jensen, Karin Jepsen, Lone Guldbæk, Ulla Poulsen. 

Suppleanter blev Sanni Fisker Staaling og Birgitte Borup. 

 

Gitte takkede Annette Weigelt og Charlotte Krogh Sørensen, som ikke 

genopstillede, for deres store indsats i Regionsbestyrelsen. 

Lene Christoffersen stopper også i Regionsbestyrelsen, hun deltog ikke i 

generalforsamlingen. 

 

Tak til Britta Mølgaard for Dirigent rollen. 

 

Fremtidige politiske fokusområder kunne være pilleforbrug, reduktion af dette 

fx via fysioterapeutisk intervention.     

 

Et andet fokusområde kunne være Palliation i kommuner. 

Der var et par medlemmer som spurgte om mulighed for at danne en 

Seniorgruppe. 

 

Forslag til fremtidige arrangementer – psykiatriområdet. 

 

 
Pause 

 
Herefter fulgte et humorfyldt oplæg fra Ulla Kjærgaard, fysioterapeut, Det 

palliative Team, Aalborg Sygehus. 
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Problemer eller byrder, Lommediagnoser, urealistisk eller pendulering, 2-

sporsmodel omkring sorg, at sætte ord på dilemmaer, ”jeg – det” eller ”jeg – 

du”, trøst, Hvad betyder det?, hensynsbetændelse, træning, forflytningsteknik, 

Less is more, hjælpemidler, afspænding, lymfødembehandling og massage, 

lungefysioterapi. 

 

Litteratur: Forfatter Bent Falck – ”At være der hvor du er” 

 


