
Referat af generalforsamling i Danske Fysioterapeuter Region Sjælland. 
 

Ringsted Kongres Center: d 19/4 2017. 

Deltagere: der var 140 tilmeldte; 135 fremmødte. 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

Valg af dirigent:  Bestyrelsen foreslår Ann Sofie Orth. Blev valgt. 

Valg af referent:  Bestyrelsen foreslår Marjanne den Hollander.  Blev valgt 

Beretning:  

Formanden holdt en mundtlig beretning. Denne ligger på Region Sjællands hjemmeside på fysio.dk. 

Der blev summet ved bordene over forskellige emner, blandt andet om vores 100års jubilæum, hvordan 

skal det fejres. 

Ellen Knudsen St. Heddinge : spørger til jubilæet. 100 år? har vi heddet Danske Fysioterapeuter i alle år? 

I 1918 blev Den Almindelige Danske Massageforening stiftet.  I1953 blev navnet ændret til Danske 

Fysioterapeuter. 

Der udkommer en bog i forbindelse med jubilæet, som vil beskrive historien 

Pernille Hansen Roskilde Sygehus, vedrørende vores nye brand:” Vi holder mennesker i bevægelse ” 

Synes ikke det dækker hendes arbejdsområde som er palliation. Hvad tænker vi om det? 

 Lisbeth Schrøder fortalte, at der har været en lang proces i HB og via interview om hvordan andre ser os. 

Susanne Knudsen mener den godt kan dække- vi bevæger fx folk både på det fysiske og på det psykiske 

plan. Hun roser i øvrigt grundfortællingen. 

Ann fra Roskilde kommune: Gør vi noget aktivt for at få fysioterapeuter til at søge lederstillinger til 

hverdagsrehabiliteringsområdet, hvor der er mange sygeplejersker, der er ledere? 

Lisbeth Schrøder siger vi skal opdyrke ledere, der skal fokus på ledelse i vores grunduddannelse.  

Det er et indsatsområde i foreningen. Ann mener, at der er nogle steder, hvor man som terapeut ikke er 

direkte nævnt i stillingsopslaget og derfor søger vi ikke de stillinger. 

Det tager vi med i vores fremtidige arbejde. 

Vi skal tale det op politisk at slå stillinger op for terapeuterne, og bagefter få nogle til at søge dem.  



Rosa siger vi ikke skal være så tilbageholdende og vi skal turde søge nogle af de lederstillinger som 

sygeplejerskerne traditionelt bliver ansat i.  

 

Irene spurgte ind til vores logo- er det ikke for gammelt? Lise mener at det er svært at lave om. 

Studerende Anne grete: Mangler der praktiksteder? Dette kan bringes op i uddannelsesudvalget, hvor Lise 

er formand. Som bestyrelsen har vi ikke indflydelse på det. 

Mark mener der bør være en bedre overgang fra studerende til fysioterapeut. Han er fortaler for en 

mentorordning, som skal sættes i system, netop fordi uddannelsen er på generalistniveau og vi arbejder 

mange steder på specialistniveau. 

Lisbeth mener vi må udnytte de kompetencer som de nyuddannede har - som fx at have patienten som 

partner. 

Annegrete: De studerende har svært ved at finde sig selv på hjemmesiden. Den bør gøres mere direkte til 

de studerende.  Lise er enige i, at det er rigtig vigtig for os at have et godt samarbejde med de studerende. 

Lars opfordrer til at sende en mail til Lise eller nogle af de andre medlemmer af bestyrelsen, hvis man har et 

emne I mener vi skal tage op, eller et problem vi måske kan være med til at løse. 

Lisbet foreslår en form for kontaktpersoner til diverse arbejdsområder i bestyrelsen. 

Andre` ønsker besøg på arbejdspladserne. 

Mark siger det er en overvejelse hele tiden, hvor i regionen møderne skal være. 

 Annegrete ønsker flere besøg fra Danske Fysioterapeuter ude på campus. 

Det nævnes at det kunne være en ide, at der kom fysioterapeuter ud på uddannelserne og fortalt om de 

mange forskellige arbejdsområder der er. 

Ella Lorentzen siger vi laver rigtig meget, roser at Lise deltager i de forskellige netværksmøder, blandt andet 

hverdagsrehabilitering. God ide at bestyrelsesmedlemmer deltager i de forskellige møder. 

 Så vi kan høre hvad der sker. 

Lise siger, at nogle arbejdspladser ikke vil have, at de faglige organisationer kommer i arbejdstiden. 

  Lise siger at hendes mission med at deltage på diverse netværksmøder også er at koble nogle politiske 

budskaber på emnerne.  

Lise konkluderer at det går meget godt i Region Sjælland, og hun håber at medlemmerne siger til hvis de 

ikke er tilfredse. 

Lisbet Jensen taler om de åbne bestyrelsesmøder, vi har holdt f.eks. i forbindelse med 

Repræsentantskabsmøderne. Kunne vi evt.  lægge dem ude på regionens arbejdspladser. 



Anne Vibeke Steffens fortæller om den karrierevejledning man kan få i Danske Fysioterapeuter. Den kan 

varmt anbefales. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Opstillede kandidater: 

Lisbet Jensen, Rosa Fuglsang, Mark Ebbesen, Lars Nielsen, Lisbeth Schrøder, Stine Bøgh Pedersen og Ann 

Boeng. 

Valgt er: 

 Lisbeth Schrøder 

Stine Bøgh Pedersen 

 Lars Nielsen 

  Lisbet Jensen 

 Rosa Fuglsang 

Suppleanter: 

 Ann Boeng(1.suppleant) 

 Mark Ebbesen (2. suppleant) 

 

Regnskab og budget blev fremlagt. 

 

Referent Marjanne den Hollander 

 

 

 

 

 

 

 


