
 

Referat af Danske Fysioterapeuters generalforsamling 5. maj 2015 
 

Valg af dirigent:  

- Nina Sandholdt blev valgt som dirigent.  

 

Mundtlig beretning:  

- Regionsformand Tine Nielsen fremlagde sin mundtlige beretning.  

 

Diskussion af den mundtlige og den skriftlige beretning:  

Følgende emner blev diskuteret:  

- Det er vigtigt at foreningen blander sig i den kommende valgkamp, hvor der vil være mange 

oplagte debatter at gå ind i. På denne måde kan foreningen komme ud med sine holdninger.  

- Det er vigtigt at profilere sig som en forening, der går ind for aktivitet og bevægelse. 

Foreningen skal forsøge, at påvirke politikerne til at fokusere på dette.  

- Foreningen skal gå ind i debatten om digitalisering, herunder hvad elektronik gør ved vores 

krop og hoved. 

- Foreningen skal beskæftige sig med velfærdsteknologi.  

- Det er vigtigt at få en offentligt debat om, hvad der skiller og samler foreningen.  

- Foreningen skal beskæftige sig med ulighed på det psykiatriske område. Herunder nævnes 

det, at det er vigtigt at fysioterapeuter ansættes i socialpsykiatrien.   

- Det nævnes at Danske Fysioterapeuter kan tage udgangspunkt i de nationale sundheds-

retningslinjer og få fokus på at fysioterapeuter kan hjælpe til at opnå disse mål gennem deres 

faglighed. 

- Det fremhæves at den seneste fokus på fysioterapeuter i akutbehandlingen, ikke skal 

medføre mindre fokus på rehabilitering.  

- Fysioterapeuter kan gøre forskel i folkeskolen – lad os komme bedre ind på det område. Det 

nævnes at der forhåbentlig er en åbning nu, hvor skolereformen er implementeret. 

Medlemmerne opfordres til at fortælle ”den gode historie” og til at snakke med 

skolebestyrelser osv. Pilotprojekter nævnes som en mulighed og ligeledes gør et samarbejde 

med pædagogerne.  

- Der ønskes fokus på forebyggelse frem for behandling, da det er bedre og billigere. 

- Der ønskes at foreningen fokuserer på arbejdsmiljø for medlemmerne fx træning i 

arbejdstiden.  

- Det fremhæves at det er vigtigt, at holde fast i ordet genoptræning, og lad være med at 

blande det sammen med rehabilitering, da det er to forskellige ting.  

 

Valg til Regionsbestyrelsen:  

- Afgående regionsbestyrelsesmedlemmer: Nanja H. Andersen, Marie Posborg Bjørn, Thomas 

Knudsen, Bettina Jensen, Kristoffer Bunch og Kirsten Carstensen. 

- Genopstillede regionsbestyrelsesmedlemmer: Jes Mogensen, Per Norman Jørgensen, Mette 

Amstrup, Tilde Randsborg og Børge Bo Hansen.  

Ny-opstillede kandidater: Katja Milling Knudsen, Casper Mortensen, Per Tornøe, Rasmus 

Sylvest Mortensen, Anders Jæger Nielsen og Anita Hansen. 

Da antallet af afgående og ny-opstillede regionsbestyrelsesmedlemmer gik lige op blev den nye 

regionsbestyrelse dannet ved fredsvalg og består af følgende:  

- Jes Mogensen - Klinik for fysioterapi, Aakirkeby. 



 

- Per Norman Jørgensen - Klinik for fysioterapi, Borgergade 20, København. 

- Mette Amstrup - Den kommunale sundhedstjeneste, Helsingør Kommune. 

- Tilde Randsborg - Klinik for ergo- og fysioterapi, Rigshospitalet. 

- Børge Bo Hansen - Lions kollegiet, Københavns Kommune. 

- Katja Milling Knudsen - UCC, Hillerød. 

- Casper Mortensen - Hvidovre Kommune. 

- Per Tornøe - Østerbro fysioterapi, Serridslevvej 2A, 2. sal 2100 København Ø 

- Rasmus Sylvest Mortensen - Center for Erhvervet Hjerneskade, Københavns Kommune 

- Anders Jæger Nielsen - Herlev-Gentofte Hospital. 

- Anita Hansen - Bispebjerg Hospital. 

 

Der blev valgt fire suppleanter:  

- 1. suppleant: Kirsten Carstensen - Klampenborg Fysioterapi. 

- 2. suppleant: Nina Sandholdt - Rigshospitalet, Glostrup-matriklen. 

- 3. suppleant: Camilla Lund Granberg - Træningscenter, Rødovre Kommune. 

- 4. suppleant: Marianne Stannum - Egedal Kommune. 

 

2 tillidsrepræsentanter vælges til regionsbestyrelsen blandt TR-gruppen på et senere møde. Der 

er derudover en vakant post som SU-repræsentant. 

 

Fremlæggelse af budget og regnskab:  

Regionsformand Tine Nielsen fremlagde budget og regnskab. Det var ingen kommentarer til dette. 

Afslutning: Regionsformand Tine Nielsen takkede de afgående regionsbestyrelser for deres indsats i 

den forgangne periode og takkede dirigenten for at holde styr på forsamlingen. 


