
Generalforsamling 2008 
Referat fra generalforsamling i Region Sjælland 2008 

Tilstede:  

31 deltagere 

 

Pkt. 1. Velkomst.  

Regionsformand Lise Hansen bød velkommen og opfordrede alle til at 

stemme ved næstformandsvalget. 

 

Pkt. 2. Valg af ordstyrer og referent 

Bestyrelsen havde forslået Britt Elgaard som ordstyrer og hun konstaterede at generalforsamlingen var 

lovligt indkaldt. Referent blev Merethe Fehrend 

 

Pkt. 3. Beretning og diskussion af regionsbestyrelsens arbejde 

Regionsformanden Lise Hansen kom med en mundtlig beretning, som supplement til den skriftlige 

beretning. Den skriftlige beretning ligger på hjemmesiden. Den skriftlige beretning styrede ordstyreren. 

 

Side 5. Ingen spørgsmål 

 

Side 6. "Samarbejde med de andre organisationer i Region Sjælland." 

Lise Hansen kunne fortælle, at Dansk Sygeplejeråd har besluttet at flytte til lokaler i Ringsted. Vi vil søge 

lokalefællesskab med de andre medlemmer af Sundhedskartellet og Ringsted er mere centralt beliggende. 

Bioanalytikerne flytter med til Ringsted, mens Jordmoderforeningen, Radiograferne og Kost –og 

Ernæringsforbundet ikke har behov for permanente kontorer, men gerne vil have mulighed for lejlighedsvis 

brug af lokaler. Enighed om at samarbejde med andre grupper er godt og udviklende. 

 

Side 7. "MED-strukturen" 

Ellen Larsen (TR-Roskilde) er valgt til MED- udvalg og finder det udfordrende at skulle samarbejde med de 

andre faggrupper i udvalget. 

Lise Hansen kunne supplerede med, at vi er godt repræsenteret i udvalgene og Lisbeth Jensen sagde, at det 

er en god investering for vores fag og at ordet " fysioterapeut" nævnes mange gange. 

 

Side 8. "Fremtidig fysioterapi på sygehusene". 

Lise Hansen sagde, at vi/ man kan ikke blive ved med at lave strukturforandringer. Folk bliver usikre og 

forlader sygehusene. Det gør noget ved folk. "Praktiserende fysioterapeuter i Region Sjælland. "Hanne Lee 

spurgte til arbejdsgruppen til udarbejdelse af praksisplanen og Marjanne den Hollander kunne fortælle, at 

den består af de 4 kontaktpersoner, 1 repr fra Regionens administration samt 1 repr fra kommunen. Der er 

indkaldt til møde den 5. februar og der er planlagt 4 møder inden sommerferien. Med i praksisplanen skal 

diskuteres frit valg for §62, men myndighedsansvaret er ikke på plads endnu. 

 

Winnie Kyed spurgte til Netværksdannelse i kommunerne. Hvor langt er man nået og er der opnået 

resultater. 

 



Marjanne den Hollander svarede, at der er netværksdannelse i Roskilde, Køge, Sorø, Slagelse og Næstved. 

Der er gang i snakken om, hvordan man kan/skal kontakte kommunerne med hensyn til 

genoptræningsplanerne. 

 

Lise Hansen: En rundringning til kommunerne på landsplan har afsløret, at kun 4 kommuner har lavet en 

ordning med de praktiserende. Aftalerne er forskellige og nogle kun midlertidige. Kalundborg har lavet 

aftale med 4 klinikker om genoptræning. Roskilde Kommune er ved at lave en opgørelse over kompetencer 

og lokaler. Køge har haft møde med 2 repræsentanter for de praktiserende samt regionsformanden. 

Kommunerne kender ikke " deres landskab" og vil derfor nødigt lave planer/ aftaler. 

 

Hanne Lee: Det er vigtigt, at kørslen med gruppe 62 kommer på plads. De bliver kørt til kommunens tilbud, 

men bør også køres til de praktiserende, når ordningen træder i kraft. 

 

Jytte Wagner: Hvis antallet af gruppe 62’ere ændres om følge af ny ordning, kan vi så risikere at antallet af 

ydernumre reduceres? 

 

Marjanne den Hollander: Antal ydernumre ændres ikke og den økonomiske ramme for gruppe 62, som blev 

aftalt ved overenskomstforhandlingerne, ændres heller ikke. Dvs at pengene skal ikke deles med de 

kommunale tilbud. 

 

Efter 1. april vurderes omkostningerne til genoptræning og det kan føre til frit valg for patienterne. 

 

Jon Ahrensbøl: Ved kommunerne hvad vi kan og hvad kan/skal vi gøre for at gøre dem opmærksom på vore 

kompetencer? 

 

Marjanne den Hollander: F.eks. danne netværk. 

 

Side 9. "Uddannelsesområdet" 

Peter Johansen: man er ved at planlægge en ny studieordning, idet der er for meget "bachelor" og for lidt 

fysioterapi. 

 

Lise Hansen: Dette er en diskussion, som vi er nødt til at tage centralt. Hvilke ambitioner har vi for vores 

uddannelse? Hvad er vores kerneområde og hvad skal de studerende ud til efter endt uddannelse. Hele 

uddannelsesområdet er indsatsområde for regionsformanden. 

 

Dorthea Østergaard.: Nyuddannet fysioterapeut. Der er for lidt praktik i de sidste 2 semestre. For meget i 

studiet er rettet mod forskning, så der er ikke tid til det kliniske. 

 

Lisbeth Jensen: Er uddannelsen skruet rigtigt sammen og hvorfor falder så mange fra? Er de for unge når de 

kommer ind på fysioterapeutskolerne? 

 

Jytte Wagner: Vores uddannelse bør være en håndværkeruddannelse , men er blevet mere akademisk. 

 

Ellen Jensen: En hjælp til de nyuddannede kunne være en følordning. 

 

Anne Luise.Kiær: Shirley Sarmann, klinisk professor fra England lægger meget vægt på i sin undervisning, at 



vi ikke må flytte os væk fra håndværket. Foreslår at de tunge fag (forskningsrelaterede) ligger tidligt i 

forløbet, så det kliniske vægtes til sidst i uddannelsen. 

 

Beretningen skal ikke godkendes med tages til efterretning. 

 

Pkt. 4. Kommende års aktiviteter 

Lise Hansen henviste til side 10 i beretningen hvor listen over fokusområder findes. 

 

Lise Hansen: Synlighed, hvordan bliver vi mere synlige i forhold til de aktiviteter, som vi sætter igang? 

 

Marjanne den Hollander: Der er tale om en intern og extern synlighed. 

 

Jon: Synligheden indadtil er ok, men hvordan med den externe synlighed? Vi bør være mere proaktive og 

opsøge kommunerne. 

 

Lise Hansen: Mht genoptræningsplanerne skal praksissektoren synliggøres i forhold til kommunerne. 

Baggrunden for synlighedstemaet er Danske fysioterapeuters medlemsundersøgelse der viste, at Danske 

Fysioterapeuter høres ikke nok i sundhedsdebatten og hvad mener man med synlighed? For hvem? 

Hvornår er det nok? Man skal være synlig med noget! 

 

Inger Kiær: Man kunne starte lokalt med at være mere synlige over for vores nærmeste samarbejdspartner, 

nemlig lægerne. På fælles møder fortælle hvad vi kan tilbyde dem. 

 

Lars Nielsen: Synlighed i forhold til vore medlemmer( 947). Er de ligeglade?? Synlighed udadtil kan resultere 

i bedre arbejdsforhold og bedre løn. Bedre uddannelse. Synlighed er mange ting. 

 

Nini: Som mobil fysioterapeut komme hun i folks hjem og er på den måde synlig, men mener at synlighed 

også fremmes ved kontakten til lægerne og os imellem. På Danske Fysioterapeuters hjemmeside findes 

klinikguiden, men der er ikke plads til at skrive, hvad der er den enkeltes kompetenceområder. Det ville 

gøre det lettere for folk at finde netop den fys., de har brug for. 

 

Lisbeth Jensen: Er med i en gruppe i DF, der er ved at forberede en netspørgeundersøgelse og nogle af 

spørgsmålene er: hvad er en fysioterapeut, hvad laver en fysioterapeut, hvor er en fys. ansat? osv. 

 

Lise Hansen: Hvad er vores kerneområder? Kan der ansættes andre grupper til at varetage noget at vores 

arbejde, så der kan frigøres hænder til det mere fysioterapeutiske arbejde. Vi skal bruge vores energi og 

kompetencer på den rigtige måde. Ved søgning på Infomedia kom ordet fysioterapi op 3726 X og det 

placerede os højt på listen over behandlere. Vi har noget at bidrage med i sundhedsdebatten. Vi er gode til 

at se på mennesker. Hvorfor være synlige overfor medlemmerne? For at signalere et fællesskab og vi i 

regionsbestyrelsen arbejder for vore medlemmer. 

 

Lars Nielsen: Hvorfor skal vi være synlige? Vi skal først lave en plan, hvorfor skal vi være synlige, og derefter 

strategien. 

 

Hanne Lee: Det er et problem, at vi kan så mange ting. Det bliver for diffust. Vi skal blive bedre til at koble 

os på enkelte områder, som fex genoptræningen. 



 

Jon: Vi skal satse på flere heste. Det er en gave, at vi kan så mange ting. F.ex genoptræning, forebyggelse 

mm. 

 

Dorthea : Vi skal markere os ved at starte debatten og ikke kun påvirke debatten. 

 

Pkt. 5.  Indkomne forslag 

Ingen forslag. 

 

Pkt. 6. Godkendelse af regnskab 2007 og fremlæggelse af budget 2008 

Regionsformanden gennemgik regnskabet, der blev enstemmigt vedtaget. Budget for 2008 blev fremlagt. 

 

Forslag om at finde noget specielt til repræsentationsgaver. Noget der signalerer hvem vi er. Hvad er 

værdigt! 

 

Pkt. 7. Valg til regionsbestyrelse og suppleanter 

På valg: 

Jytte Wagner genopstiller 

Karen Marie Nielsen genopstiller ikke 

Peter Johansen genopstiller ikke 

Uden kampvalg blev følgende valgt ind i bestyrelsen: 

Dorthes Stubbe Østergaard 

Lars Nielsen 

Jytte Wagner 

Suppleanter valgt for 1 år: 

Anna Louise Kiær 

Peter Johansen 

Pkt. 8. Eventuelt 

Den 14. januar 2008 blev følgende TR valgt til regionsbestyrelsen: 

Mette Johansen, TR Køge 

Line Reffelt Jørgensen, TR Holbæk 

På generalforsamlingen skulle der vælges 1 repræsentant for de studerende. Ingen var mødt op, men det 

forlyder, at der er 1 interesseret på Skolen i Næstved. 

 

Vedkommende skal være medlem af Danske Fysioterapeuter for at komme i betragtning. 

Hvis den studerende skal kunne vælges på skolen, skal der en Repræsentantskabsændring til. Som der er 

nu, er det upraktisk, at valget ligger i deres eksamenstid og det vil være mere relevant for de studerende at 

valget forgik på skolen. 

 

Regionsbestyrelsen fik bemyndigelse til at få en studerende ind i bestyrelsen. 



Afslutning ved Regionsformand Lise Hansen. 

 


