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Referat af generalforsamling i Danske Fysioterapeuter, region Sjælland 

11.april 2013. 

Fremmødte: 110. 

 

Regionsformand Lise Hansen bød velkommen til denne generalforsamling. Det er 

2 år siden, der sidst blev holdt generalforsamling. 

 

Bestyrelsen har valgt, at prøve en ny model for generalforsamling. Derfor er valgt 

en cocktail af generalforsamling, medlemsarrangement og hyggeligt samvær med 

kollegaer og fagfæller. 

Det har været en god ide, da vi aldrig tidligere har været så mange til en 

generalforsamling i Region Sjælland. Lise Hansen præsenterede aftenens 

program. 

Herefter startede generalforsamlingen med dagsorden ifølge vedtægterne. 
Som dirigent blev valgt: Karen Dam. 
 
Som referent blev valgt: Marjanne den Hollander. 
 
Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 
For at have tilstrækkelig tid til valg, byttes om på punkt 3 og 4. 

1. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde og drøftelse af kommende års 
aktiviteter. 

Mundtlig beretning: Lise refererede til den skriftlige beretning, som ligger på 
hjemmesiden. Hun valgte at fremhæve 3 områder, som er vigtige at have fokus 
på: Beskæftigelse, indflydelse og synlighed. 
 
Jobskabelse og udvidelse af vores arbejdsfelt kræver kontakt til politikerne, vores 
ledere og tillidsvalgte.  
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Vi skal søge indflydelse, ved at tage del i alle de fora vi kan komme af sted med, 
såsom SU, MED - udvalg og diverse arbejdsgrupper. 
 
Vi skal fortsætte med at være synlige i pressen og overfor politikerne og blande 
os i de dagsordener i medierne, som har med os at gøre. 
 
Medlemmerne opfordres til, at bidrage med hvad fysioterapeuter kan og tænker 
alle de steder I overhovedet kan komme til det. 
 
Vi vil gøre fysioterapeuters viden og vores fag synlige ved regional – og 
kommunalvalget til efteråret. 
 
Kort om lockout: der er 56 medlemmer af Danske Fysioterapeuter som er berørt. 
Lise deltog i en demonstration ved Finansministeriet, for at støtte op om de 
lockoutede og for at lægge pres på at forhandlingerne kan komme i gang igen. 
Der var ca. 600 deltagere fra hele landet.  
 
Det er vigtigt at huske, at de ikke har valgt denne situation. Lise redegjorde kort 
for de meninger Danske fysioterapeuter har til denne lock out og hvilke tråde 
man kunne trække til næste OK på det offentlige område og til 
overenskomstforhandlingerne på vores praksisområde. 
 
 
Vi er en populær profession, vi bliver flere og vi har medvind på mange måder. 
Men vi er også under pres af økonomi, og presset på, om vi kan opretholde det 
faglige niveau og om vi kan få det hele til at gå op i en højere enhed og bevare 
gejsten. 
 
Derfor er de 3 områder, som er beskrevet, så vigtigt for os. 
 
Spørgsmål til den skriftlige beretning: 
Vedrørende ledighed i vores region: Vi har lav ledighed sammenlignet med de 
andre regioner.  
Det kan dog have noget at gøre med, at mange nyuddannede bor i Region 
Hovedstaden, hvor der er 87 ledige. Hos os var der 12 i februar måned. Der er 
ingen, som er ved at falde for dagpengeperioden. 
 
Tina Holm talte om vores andel i tværfaglighed. Vi bør arbejde for at fremme 
samarbejdet på tværs af fag og sektorer og der slå et slag for, hvad fysioterapi 
faget kan. 
 
Lisbet Schrøder: Vi har gode muligheder for opgaveglidning fordi vi mangler 
læger her i regionen. I region Hovedstaden er det ikke så nemt, da der er læger 
nok der. 
 
Opfordring fra salen: Tænk kommunale fysioterapeuter ind i det projekt, der 
foregår på Slagelse Sygehus om Tværsektorielt Udskrivnings Team(TUT). 
 
Karen Andreasen, som er med i baggrundsgruppen forklarer, at det skulle være 
regionsansatte, der var med i det akutteam. Derfor er der ingen kommunale 
fysioterapeuter med i denne omgang. 
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Men vigtigt at vi hele tiden tænker alle med ind. 
 
Lisbet Jensen fra bestyrelsen fortæller, at vi har arbejdet med at få politikere i 
tale i den forløbne periode. Det er os, der skal lave benarbejdet; politikerne er 
positive overfor projekter vi kommer med. 
 
Maria Adelgaard spørger til hvad vi gør på skolerne, for at gøre de nye 
studerende interesseret i psykiatri-området.  Lise fortæller, at der stadig er 
praktikpladser på området og hun arbejder for at de bevares i 
uddannelsesudvalget. 
 
Sandra Klitte fortæller, at de studerende tilknyttet campus Roskilde, desværre 
ikke skal have lange de psykiatriforløb længere. 
 
Bonnie Noer: der er store krav til praktikpladser, så der er svært at få fat i dem. 
Hun ser gerne, at der kommer praktikpladser på det nye psykiatrihospital i 
Slagelse. Hun beder Lise om at være banebryder og der snakkes om at etablere 
et strategisk samarbejde mellem Lise, UCSJ og Lisbeth Schrøder, der er ledende 
terapeut på Slagelse Sygehus. 
 
Lisbet Schrøder fortæller, at der påtænkes, at få lavet udendørs faciliteter, som 
gør det attraktivt for de psykisk syge at træne. 
 
Der bliver spurgt til GOP for psykiatri patienter: Lise fortæller, at det er Danske 
Fysioterapeuters holdning, at der skal være ligestilling mellem det psykiatriske og 
det somatiske område. Det skal der lovgives omkring og det er ikke sket endnu. 
Karen Andreasen har været med til at lave retningslinjer for GOP til psykiatriske 
patienter. Som det er lige nu, skal kun det somatiske behov dækkes med en 
GOP. 
 
Charlotte Højberg fra Mammafit mener, at der også er et indsatsområde for 
fysioterapeuter, ved at få træning ind i tilbuddet til de langtidsledige.  
Medlemmerne vil komme til at høre mere, om de emner vi sætter fokus på op til 
regional - og kommunalvalget. 
 
Udover de områder, der blev berørt på generalforsamlingen, vil 
regionsbestyrelsen arbejde sammen med det centrale politiske led, om de 
indsatsområder, der er besluttet i Strategiplan 2014. 

2. Indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet forslag. 

 3. Valg af regionsbestyrelse og suppleanter. 

Lisbet Schrøder stiller op. Der udover genopstiller Karen Kochen, Lars Nielsen, 
Rosa Fuglsang, og Lisbet Jensen. Alle er valgt. 
 
suppleanter: Mette Johansen blev valgt. Det var ikke muligt at vælge en 2. 
suppleant. 

4. Fremlæggelse af regnskab.  
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Lise gennemgik regnskaberne for 2011 og 2012. 
 
Kommentarer: kunne vi blive bedre til at bruge pengene, i stedet for at sende 
dem tilbage. Lise gjorde opmærksom på, at der er arrangementspuljen og 
hvordan bestyrelsen har arbejdet med, at få medlemmerne til at arrangere faglige 
arrangementer. 
 
Bestyrelsen tager bemærkningen med i den videre planlægning. 
Regnskaberne taget til efterretning. 
 
5. Fremlæggelse af budget. 
Lise fremlagde budget 2013 og 2014. 
 
Budget 2014 kan på nuværende tidspunkt kun præsenteres i store linjer. 
Bestyrelsen udarbejder sidst på året et detaljeret budget. 
 
Der spørges til størrelsen af arrangementspuljen. Der er afsat 45.000 i 2013. 
Budgetterne taget til efterretning. 
 
Lise Hansen takker for deltagelse i generalforsamlingen. Efter foredraget med 
Christians Bitz vil der være mulighed for afsluttende bemærkninger til 
arrangementet. 
 
Tak til ordstyrer. 
 
Karen Kochen og Malene Parbst fortæller derefter om, hvad der skal ske under 
middagen. 
 
Referent Marjanne den Hollander. 

 


