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Referat fra generalforsamling i Danske Fysioterapeuter 
Region Sjælland

Virtuel afholdelse via Zoom, tirsdag den 27. april 2021. 

Deltagere: 60 tilmeldte og 33 deltog

Velkomst af formanden og præsentation af regionsbestyrelsen

Valg af ordstyrer: Ann Sofie Orth

Valg af referent: Liselotte Müller

Annoncering er varslet rettidigt og dagsorden er ifølge vedtægter.

Beretning:

Formanden afholdt sin mundtlige beretning og opsummerede aktiviteter og 
tiltag i de forgangne to år. Beretningen er nu tilgængelig på Region Sjællands 
hjemmeside på Fysio.dk.

Der var herefter lagt op til debat og medlemmerne blev inddelt i virtuelle rum til 
en drøftelse om følgende

1. Hvad karakteriserer en fysioterapeuts hverdag lige nu?
2. Og på den baggrund af jeres svar, hvilke emner skal 

regionsbestyrelsen så arbejde med de næste to år?

Efterfølgende blev der samlet op i plenum og grupperne præsenterede deres 
drøftelser:

1. Hvad karakteriserer en fysioterapeuts hverdag lige nu?

Der har i en længere periode været stort fokus på Covid-19 med travlhed 
mange steder. Mange nævnte dog, at der efterhånden er mere ro til det 
daglige arbejde, men at corona trætheden er ved at snige sig ind nogle steder. 

Brug af værnemidler fungerer fint, og det blev nævnt, at det var en mulighed at 
fortsætte med brug af værnemidler også efter covid-19.

Rengøring på grund af corona fylder forskelligt i arbejdet afhængigt af, hvilken 
sektor man er ansat i. 



En visitator bemærkede, at der var foretaget forskelsbehandling på grund af 
manglede opmærksomhed fra ledelsen omkring indstilling til vaccination.

I enkelte kommuner er der stadig strenge restriktioner, som har betydning for 
den sociale og fysiske interaktion blandt fysioterapeuterne. Det er derfor vigtigt 
at være opmærksom på nye medarbejdere, da det kan være en udfordring af 
starte i et nyt job, når det sociale aspekt, af gode grunde, ikke fylder så meget 
i arbejdslivet lige nu. Flere medlemmer oplever også et savn, fordi man ikke 
kan være sammen fysisk og socialt.

I praksissektoren er der travlt og lidt uro i øjeblikket.

Senfølger begynder at fylde lidt i billedet.

På grund af covid-19 restriktioner arbejder flere medlemmer nu mere 
hjemmefra, og mange er rigtigt glade for den løsning. Det har også betydet, at 
flere medlemmer har fået egen pc i stedet for dele pc som tidligere. Mere 
hjemmearbejde betyder også, at der skal være øget opmærksomhed på 
grænserne for, hvornår man er på arbejde, og hvornår man har fri. 

I praksissektoren er der travlhed generelt, men også fordi større hold til 
holdtræning nu er opdelt i mindre enheder på grund af restriktionerne. Det 
betyder derfor, at der undervises flere og mindre hold, hvilket betyder at 
arbejdet strækkes over længere tid, og at flere medlemmer derfor ofte 
arbejder sent.

Det blev nævnt, at det i øvrigt var positivt at holdtræning, nu er inddelt i mindre 
hold. Dette må gerne fortsætte efter corona, da det fungerer bedre.

2. Og på den baggrund af jeres svar, hvilke emner skal regionsbestyrelsen 
så arbejde med de næste to år?

Fokus på børnefysioterapeuter, da de har været glemt og ikke har fået nok 
information under nedlukningen.   

Flere medlemmer nævnte, at det er vigtigt at fokusere på arbejdsmiljøet på 
bagkant af corona. Det betyder også fokus på gode kontorfaciliteter og 
arbejdsstillinger ved hjemmearbejde.

Uddannelsesforløbet af TR blev rost med en opfordring om, at det gode 
arbejde gerne må fortsætte. 

Regionsbestyrelsen må gerne forsætte arbejdet med de gode kvartalsbreve 
og den synlighed, der er omkring arbejdet i regionen.

Der var et ønske om at fortsætte med virtuelle arrangementer både faglige, 
men også gerne med andre arrangementer uden for faggruppen. For mange 
fungerer det godt at kunne deltage hjemmefra.



Når de sociale arrangementer kommer i gang igen, er der et ønske om at de 
bredes ud i regionen, så alle har mulighed for at deltage uden at skulle køre 
langt. Stine supplerede med, at det allerede var intensionen inden corona, og 
at der naturligvis tages hensyn til det fremover, når der planlægges 
arrangementer.

Fra en af grupperne var kommentaren, at der i Roskilde Kommune er mange 
besparelser, og at opgaveglidning fylder rigtigt meget.

Indkomne forslag:

Regionsbestyrelsen havde fremsat forslag om udskydelse af valg til 
regionsbestyrelsen til efter det ekstraordinære repræsentantskabsmøde. 

Begrundelse: På grund af udskydelsen af det ekstraordinære 
repræsentantskabsmøde til den 27.

og 28. august 2021, kan det have konsekvenser for de repræsentanter fra 
Region Sjælland, der er

valgt via deres plads i regionsbestyrelsen.

Skulle den/de repræsentantskabsvalgte fra regionsbestyrelsen ikke blive 
genvalgt eller ikke ønsker

at genopstille til regionsbestyrelsen på den ordinære generalforsamling den 5. 
maj 2021, kan

den/de valgte ikke fortsætte på repræsentantskabspladsen.

Dermed kan den valgte ikke være med til at afslutte det arbejde, der har 
pågået frem mod det

ekstraordinære repræsentantskab i august 2021, og der skal foretages 
suppleringsvalg mellem den

5. maj 2021 og det ekstraordinære repræsentantskab den 27. og 28. august 
2021.

Skal der foretages suppleringsvalg, vil den/de nyvalgte ikke have mulighed for 
at stille forslag til

repræsentantskabet inden den 10. maj, hvor der er deadline for dette.

Dette finder regionsbestyrelsen uhensigtsmæssigt og ønsker derfor at 
udskyde valget til



regionsbestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling den 13. september 
2021.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

Kim Schousboe opfordrede regionsbestyrelsen vil byde ind med nogle forslag 
til repræsentantskabet. Stine orienterede om, at der har været afholdt en 
workshop med region Hovedstaden for at få sparring til netop dette. Der 
kommer derfor til at blive stillet forslag fra regionsbestyrelsen.

Line Reffelt opfordrede i øvrigt alle til at komme med forslag. 

Regnskab og budget

Blev fremlagt. Ingen kommentarer fra deltagerne.

Evt. 

Ingen kommentarer.

Referent Liselotte Müller


