
Referat fra generalforsamling i Danske Fysioterapeuter Region Sjælland 
 

Ringsted Kongrescenter d.30/4 2019 

Deltagere: der var 95 tilmeldte og 75 fremmødte. 

 

Velkomst og præsentation af Regionsbestyrelsen 

Valg af ordstyrer: Anne Sofie Orth 

Valg af referent: Line Reffelt Jørgensen 

Annoncering er varslet rettidig og dagsorden ifølge vedtægterne 

 

Beretning:  

Formanden afholdt en mundtlig og eventyrlig beretning. Denne ligger tilgængelig på Region Sjællands 

hjemmeside på fysio.dk 

- Der var ingen kommentar til den mundtlige beretning fra salen. Dog opfordrede Lisbet Jensen til at 

være opmærksom på om ens arbejdsplads har en TR eller muligheden for én. Og der er en generel 

opfordring fra bestyrelsen til medlemmerne om at gøre brug af bestyrelsen til både stort og småt. 

 

Der var lagt op til debat, 2 spørgsmål var lagt ud på bordene og der blev summet ved bordene og 

efterfuldt i plenum:   

1) Hvad kunne I godt tænke jer, at regionsbestyrelsen arbejdede med de næste 2 år? 

 

- Simone Andersen fra Vordingborg Kommune – ønskede fyraftensmøder hvor både privat- og 

kommunalt ansatte kan mødes, dette mhp at øge samarbejdet på tværs af sektorer. Og bruge 

hinanden som sparringspartner og dermed øge helhedsbehandlingen. Marjanne den Hollander 

orienterer, at i Næstved kommune mødes de private og de kommunale tp´er 4 x årligt, hvilket 

fungerer godt. Overenskomsten sætter også fokus på samarbejdet mellem sektorene. 

   

- Kasper Hejlesen, Fyshuset i Korsør, efterspørger en praksiskonsulent i Region Sjælland, dette 

savnes meget. Formanden bekræfter at bestyrelsen er bekendt med situationen og at der er dialog 

med bl.a. Regions formand Heino Knudsen vedr. dette. 

 

    

- Birgitte Tripax fra Roskilde sygehus, ønsker øget dialog og samarbejde med Absalon omkring, at 

uddannelsen tilpasses de aktuelle behov. Der er et spørgsmål om indholdet i uddannelsen matcher 

de behov der er pt på sygehusene fx at de studerende får specialviden til de multisyge patienter, så 

de nyuddannede forstår hele forløbet og hvordan det tilrettelægges. Lisbeth Schrøder svarer, at 

Stine og Lisbeth sidder med i uddannelsesudvalget og er i løbende i dialog omkring om virkelighed 



og skole er optimalt skruet sammen. Birgitte tilbagemelder at det er rart at vide, at vi som 

regionsbestyrelse sidder med i udvalget. 

 

- Maria Adelgaard fra Holbæk sygehus. Ønsker at vi som fysioterapeuter, skal have meget mere øget 

fokus på det tværsektionelle samarbejde og i højere grad agerer som brobyggere mellem sygehus 

og kommune.        

  

2) Er vi synlige nok? 

- Hvor ser I os? Hvad skal der være mere eller mindre af? Andre medier, hvor I mangler os? 

- Anne Vibeke, eget konsulentfirma. Fastslår at mentorordningen for ledere ikke er lykkes.  

Forslår at vi skal diskutere, hvordan kan vi være mere innovative og få fortalt, hvad er det er, at 

vi kan. Lisbeth Schrøder erkender.  

Rosa Fuglsang opfordrer alle til at give regionsbestyrelsen viden omkring hvis der er ”huller” og 

at I kontakter bestyrelsen, når der er steder hvor vi kan gøre en forskel. For bestyrelsen har 

mange netværk og kontakter, som kan bruges.  

Stine fortæller, hvad vi kan bruge regionsformanden/regionsbestyrelsen til. Lisbet Jensen 

opfordrer til, at dem der har lyst/brænder for div. nye tiltag/emner, skal stille op til 

regionsbestyrelsen.   

Regnskab og budget blev fremlagt, ingen kommentar fra salen.  

 

 Kampvalg til bestyrelsen. 

Opstillede kandidater: 

Lisbeth Schrøder, Rosa Fuglsang, Maria Adelgaard, Kasper Hejlesen, Simone Andersen, Jacob Lindberg 

Valgt er: Lisbeth Schrøder, Rosa Fuglsang, Maria Adelgaard, Kasper Hejlesen, Jacob Lindberg 

Suppleanter: 

1.suppleant, Simone Andersen 

2.suppleant, Camilla Munch Meyer  

 

Formanden takkede Lars Nielsen, Lisbet Jensen, Ann Boeng og Mark Ebbesen der ikke stillede op igen.  

 

 

 

 

Referent Line Reffelt Jørgensen  

  


