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Kære Alle sammen 

Så er endnu et år gået. Et år siden sidste generalforsamling.  

Tak fordi så mange af jer vælger at møde op og bakke op om GF og vores spændende temadag.   

Og jeg vil gerne starte min beretning med at takke bestyrelsen, selvom ikke alle har mulighed for at være 

tilstede i dag.  Uden jer skønne, kloge kvinder – var det ikke muligt at gøre alt det vi faktisk formår i løbet af 

et år.   

Året der gik:  

- Vi er meget glade for den store opbakning vi generelt oplever for de ting vi arrangerer. Det gælder både 

dage som denne, vores kursus i onkologisk fysioterapi samt vores palliations kursus. Der er fortsat god 

efterspørgsel på hvornår de mere diagnose specifikke kurser i uddannelsesrækken kommer. Og vi gør hvad 

vi kan for at få dem op at stå hurtigst muligt.  

 -Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder i 2022, hvoraf det ene i november var et bestyrelses seminar, hvor vi 

mødtes torsdag eftermiddag og afviklede bestyrelsesmødet, spiste Mortens aftens and sammen og senere 

lavede keramik, som Tie fra vores bestyrelse bidrog med. Dagen efter arbejdede vi med vores organisering 

og udarbejdede i små grupper funktionsbeskrivelser af de forskellige bestyrelsesposter. Både til glæde for 

nuværende men også kommende nye bestyrelsesmedlemmer.  

- Bestyrelsen deltog sammen i Fagkongressen 2022, som flere fra bestyrelsen var kommet med input til og 

også stod for at præsentere. Vores deltagelse var dels med henblik på den faglige del, netværksdannelse og 

det blev også til interview/filmklip – og samtidig spiste vi middag sammen og havde en sjov aften.  

Af opgaver løbende gennem året kan nævnes:  

- En gruppe der arbejder med at udvikle på uddannelse, kurser mv.  

- Planlægning af næste års aktiviteter og kurser/temadage/generalforsamling.  

- Deltagelse i DSF møder, både fysiske og on line.  

- Inddragelse/revidering af høringssvar (f.eks. pakkeforløb, retningslinjer mv.)  

- Kontakt ind i eksterne arbejdsgrupper, hvor vi i DOPF har udpeget repræsentant (f.eks. udvalg for 

kræft mv.)  

- Vurdering af indkomne ansøgninger til specialiseringsrådet, hvor vi har en fra bestyrelsen 

repræsenteret.  

- Involvering i internationalt samarbejde, i IPT-Hope, hvor vi har en fra bestyrelsen, som er 

kontaktperson. IPT-Hope, organisation for fysioterapeuter der arbejder med det onkologiske og 

palliative felt og som er med til at understøtte den internationale faglige udvikling indenfor kræft 

og palliation. Hjemmeside og YouTube kanal er tilgængelig, hvis I har interesse i at følge med eller 

deltager i webinarer.  

- Bestyrelsen har også et medlem, der sidder i repræsentantskabet. 

- To bestyrelsesmedlemmer sidder på SoMe posten, sørger for DOPF mailen, nyhedsbreve, 

hjemmeside, FB, Linkedin mv. 

- Løbende planlægge og forberede bestyrelsesmøder samt holde øje med økonomien i DOPF 



Alle i bestyrelsen har hver især bidraget og det har været et berigende år på mange måder. Jeg oplever at vi 

som bestyrelse er gode til at bakke hinanden op og støtte, der hvor der er behov for det. Vi er alle ansat 

forskellige steder, har forskellige erfaringer og kompetencer, hvilket jeg ser som en kæmpe fordel. Vi giver 

plads til hinandens forskelligheder og vi har mange gode drøftelser. Så tak for jer! I er fantastiske til at byde 

ind, sige fra eller tage over når der er behov for det. Så er det ingen sag at være formandskvinde. I er de 

klogeste kvinder, der står fagligt stærkt og gør en forskel for udvikling af vores fag.  

 

Inden jeg runder helt af vil jeg lige benytte lejligheden til at nævne:   

Tine fra vores bestyrelse, som desværre ikke kunne være her i dag – har fået spændende nye udfordringer i 

sit daglige arbejde og trådt ind i en lederstilling, hvorfor hun må træde ud ad bestyrelsesarbejdet. Jeg vil 

gerne på bestyrelsens vegne takke Tine for hendes store engagement i bestyrelsesarbejdet – og ønske 

hende alt godt i sit nye og krævende job. Og skulle lederposten vise sig ikke at være noget for Tine, så 

består DOPF stadig og tager gerne imod en opstilling til bestyrelsesarbejdet fra Tine. Vi har naturligvis en 

lille ting til Tine, som tak for samarbejdet, som vi vil sende til hende.  

Og nu vi er ved det, skal vi også sige farvel til Gunn, som i skrivende stund er på vej til Norge og desværre 

ikke kunne være med idag. Også en kæmpe tak til Gunn for den store arbejdsindsats. Jeg ved at det har 

været en stor beslutning for Gunn at holde en pause fra bestyrelsesarbejdet, en beslutning som jeg i høj 

grad forstår og respekterer. Gunn har været guld værd at have med på holdet. Tak fra os alle, for både 

mange faglige input – men også for det dejlige væsen, du er. Vi ønsker også Gunn alt godt fremover – og 

byder gerne Gunn hjertelig velkommen igen, hvis hun skulle komme til at savne bestyrelsesarbejdet og få 

lyst til mere bestyrelsesarbejde. Og vi har selvfølgelig også en lille ting til Gunn, som vi vil sende til hende, 

som tak for en god tid sammen i bestyrelsen.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


