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Regionsformand Lise Hansen byder velkommen til dette års 
generalforsamling. 
Lise Hansen fortæller om regionsbestyrelsens tanker om generalforsamlingen. 
Det er en tretrins raket med generalforsamling, spisning og underholdning. Vi 
fortsætter dette koncept, da der har været god opbakning bag det. I år bruger 
vi lidt mere tid til selve generalforsamlingen. Mikael Mølgaard er repræsentant 
for Danske Fysioterapeuter og skriver en reportage til fagbladet.  Lise Hansen 
slutter af med at præsentere bestyrelsen. 
 
Valg af referent: Malene Parbst Jespersen. 
 
Valg af dirigent: Maja Helbo Jensen. 
 
Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.  
For at have tilstrækkelig tid til valg, byttes om på punkt 4 og 5. 
 
1. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde og 
drøftelse af kommende års aktiviteter. 

Lise Hansen giver en mundtlig beretning som supplement til den skriftlige 
beretning som ligger på hjemmesiden.  
Dialog er et gennemgående og vigtigt tema for regionsbestyrelsen. Så derfor 
har vi lavet en lille pjece efter vores dialogmøde.  Vi har prøvet at lave det 
meget tro mod de ord, der blev sagt til dialogmødet. Vi vil derudover gerne 
være til stede, hvor tingene sker. Det kan være til diverse møder både hos de 
privatpraktiserende, de regionalt og kommunalt ansatte. 
Vi skal snart i gang med planlægningen af vores regionale mini fagfestival. 
Politisk arbejde kan godt være en lang proces, tingene skal nogle gange siges 
mange gange, så det kan være svært at sige, hvornår noget starter og hvornår 
det slutter. 
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Lise Hansen fortæller lidt om konceptet SMIL: Synlighed, Medlemsinteresser, 
Indflydelse og Labor (arbejde, beskæftigelse). 
Vi vil gerne være synlige overfor politikerne. Ikke kun bestyrelsen, men også 
medlemmerne. Der er mange, der bidrager med ting i pressen og der er 
mange ting I gør i dagligdagen, som gavner fysioterapien. Fortsæt med det. 
Lise Hansen fortæller at vi gerne vil ud og møde medlemmerne. Ud og høre 
hvad I har at sige. 
Lise Hansen mener, at fysioterapeuterne skal søge indflydelse og støtte vores 
tillidsvalgte. Man får kun indflydelse, hvis man er med. Ikke hvis vi står 
udenfor. 
Regionsbestyrelsen laver politisk arbejde. Vi øver os i at få redskaber til at få 
kontakt til politikere. Det er vigtigt, at vi alle bidrager med at sætte retningen 
for vores fag. Vi skal alle bidrage. 
Alle regionsbestyrelserne skal deltage i Folkemødet på Bornholm. Vi samles 
først med alle regionsbestyrelserne, hvor vi øver os et par dage før, så vi er 
helt skarpe på, hvad det er vi kan byde ind med. 
 
Spørgsmål og kommentarer til den mundtlige og skriftlige 
beretning: 

I starten er der ikke rigtigt noget spørgsmål. 
Karen spørger, om vi bare gør det godt og at der ikke er noget der skal 
ændres. Lisbeth Jensen siger der er en del vi kan gøre bedre. Vi skal have en 
bedre sammenhæng mellem hovedbestyrelsen og regionsbestyrelserne.  
 
Maria Adelgaard spørger om vi allerede nu ser områder, vi kan melde ind til 
hovedbestyrelsen? Kunne der eventuelt være nogle af de punkter fra 
dialogmødet, der var aktuelle? Psykiatriområdet kunne også tages op. 
 
Lise Hansen fortæller at psykiatriområdet har været et politisk mål igennem 
nogle år, men at det er svært at få politikerne i tale. Vi skal ud lokalt, og finde 
ud af hvad der rør sig. I skal hive fat i hovedbestyrelsen, for der er måske 
noget, der sker, som vi ikke har viden om. Det er et kæmpe indsatsområde og 
samtidig er det vigtigt, at fysioterapeuterne søger stillingerne, når de bliver 
slået op. Man skal tage nogle af de stillinger, der ikke nødvendigvis lige står 
fysioterapi på. 
 
Ellen Knudsen siger at hun er tilfreds med den måde Lise Hansen har været i 
pressen på.  Ellen mener også, at vi skal være synlige. Vi skal ikke sætte 
vores lys under en skæppe. Vi skal være gode til at få kommunen til at se, at 
borgerne også bliver patienter. Vi skal gøre opmærksom på at vi både træner 
og behandler. Ellen synes det er godt med Facebook. 
 
Lisbet Jensen siger at det er godt, at vi har 2 i hovedbestyrelsen og samtidig 
mener hun, at der skal tages hånd om alle de nye fysioterapeuter 
Ordstyreren opfordrer til at man snakker sammen 4 og 4 omkring SMIL i ca. 
10 min, for at få noget mere snak i gang.  
De skal diskutere hvordan vi får indflydelse? Hvad kan vi gøre for at få vores 
medlemmer interesseret? Er holdningen: ”Nu har vi et arbejde, hvorfor skulle 
vi så være interesserede i at engagere os?” 



 

3/4  

 
Rosa fortæller, at efter dialogmødet er der kommet en masse forslag. Hvordan 
kommer vi ind på nogle af de områder, som f.eks. psykiatrien, når der er 
ledere, der ikke synes der behøves flere fysioterapeuter der? Der er forslag 
om, at projekter kunne være en mulighed. De fremmødte bliver opfordret til at 
melde sig og gå ind i projektarbejde. Det er en god vej i forhold til at gøre os 
synlige. 
 
Ida Rosgård siger, at de gode ideer allerede er ført ud i livet. De skal bare 
gøres mere synlige. Det kunne regionsbestyrelsen måske hjælpe til med.  
 
Maria Adelgaard siger vi skal have Indflydelse i det kommunale system og 
spørger ind til, hvordan vi kan påvirke vores kommunale politikere. 
Mark mener, at fysioterapeuter er i mange forskellige aldre og har mange 
forskellige arbejdsområder. Han mener vi er et bredt folkefærd, så det er 
vigtigt, at vi definerer os selv.  
 
Lise Hansen siger, at vi skal se vores fag og position meget mere bredt. Der 
er mange specialer. Vi skal se på vores fag og viden og bruge det i et bredere 
perspektiv. Vi skal finde ud af, hvor den fysioterapeutiske viden er. Vi kan 
også være koordinatorer og formidlere over for andre faggrupper. Vi skal lære 
at se os selv i et andet lys, i stedet for kun som behandlere.  
Vi er ikke kun manuelle terapeuter. Vi træner også og laver mange andre ting. 
Vi vil gerne være mere synlige overfor befolkningen, så de ved, hvad vi er for 
nogle. Samtidig med at vi skal huske vores kerneværdier, skal vi også 
samarbejde med de andre faggrupper. Vi skal lære at formidle, hvad vi kan 
tilbyde. 
 
Lisbeth Schrøder mener vi skal tænke på arbejdsmiljøet. I denne uge kommer 
der et nyt råd, Lederrådet. Der skal kigges på uddannelserne, de private og 
kommunerne. Der er mange lederjobs.  
 
Lisbet Jensen mener, at fysioterapeuter sagtens kan varetage andre opgaver, 
men det der er svært er, hvordan vi får ført de gode ideer ud i livet. Lisbet 
mener godt, at uddannelsen kan bære det. 
 
Lotte Petersen mener det er vigtigt med synlighed. Vi skal ikke kun formidle, 
men også dokumentere. Jo mere vi kan dokumentere, jo mere synlige bliver vi 
også. Vi skal forske ude i praksis. Vi har så meget data og materiale der 
ligger, men det skal samles sammen og behandles. 
 
Fysioterapeuter skal være mere opmærksomme på lederstillinger, der 
kommer rundt omkring. Det er mest sygeplejesker der søger og derfor er der 
meget fokus på det sygeplejefaglige. Fysioterapeuter skal give det et tvist og 
et vrid, så der bliver noget mere fokus på fysioterapi 
Ellen Knudsen mener, at Folkemødet vil være et godt sted at vise team-ånden 
og gøre opmærksom på fysioterapi. 
 
Lise Hansen runder af. Hun siger, at vi er meget i medierne på trods af, at vi 
er en lille faggruppe. Politikerne ved godt, hvad vi er for nogen. Men vi skal 
stadig turde gå ind i nogle andre jobs, og vi skal have flere ledere. Lise 
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Hansen foreslår, at der måske skulle være nogle mentorer, som kunne sætte 
fokus på de stillinger. 
 
2. Indkomne forslag. 

Der er ikke indkommet forslag. 
 
3. Fremlæggelse af regnskab. 

Det var lagt på bordene og der bruges 2 min på at se det igennem. 
 
Regnskab for 2014. Lise Hansen fortæller at der overføres 50.000 hvert år til 
mini fagfestivalen.  
 
Ingen spørgsmål 
 
4. Valg af regionsbestyrelse og suppleanter. 

Dirigenten ridser reglerne op. 
 
Regionsbestyrelsesmedlemmer, der er på valg: Lars Nielsen, Karen Kochen, 
Lisbet Jensen, Lisbeth Schrøder, Rosa Fuglsang. De genopstiller alle. 
Desuden opstiller Mark Ebbesen og Simon Rasmussen. 
 
Alle får ca. 1 min til en valgtale. 
Lars Nielsen, Lisbet Jensen, Lisbeth Schrøder, Rosa Fuglsang og Mark 
Ebbesen bliver valgt. 
 
Valg af suppleanter: Simon Rasmussen og Ella Lorenzen melder sig og bliver 
valgt. Ella Lorenzen er 1.suppleant, Simon Rasmussen er 2. suppleant. 
 
Der bliver taget afsked med Karen Kochen. Lise Hansen takker for hendes 
gode arbejde. 
 
Der bliver også taget afsked med suppleant Mette Johansen, som ikke 
genopstillede. 
 
 5. Fremlæggelse af budget. 

Lise Hansen fortæller, at vi overfører midler til mini fagfestivalen i 2016 og, at 
der i Arrangementspuljen er 45.000 hvert år. Den vil der blive gjort noget mere 
reklame for på hjemmesiden.  
 
Ellers ingen kommentar.  
 
Lise Hansen takker for deltagelse i generalforsamlingen. Efter foredraget med 
Freddy Meyer, vil der være mulighed for afsluttende bemærkninger til 
arrangementet. 
Tak til dirigenten for at føre os godt igennem generalforsamling 2015. 
Referatet er godkendt af dirigenten 27/5 2015. 


