
Referat af Hospitalssektionens generalforsamling 2018  
 
Referent: Anne Sofie Håck-Olesen 
 

a. Valg af dirigent: Styrelsen foreslår Nanna. Nanna vælges som dirigent. 

b. Fastsættelse af forretningsorden: Der er ikke indkaldt rettidigt. Kan gennemførsel af 

GF accepteres? Der er ingen indsigelser, og generalforsamlingen gennemføres som 

planlagt. 

c. Beretning om sektionens virksomhed:   

- fremlægges af Hanne, suppleret af Nanna og Anne Sofie. 

Styrelsens sammensætning:  

Nye medlemmer i styrelsen ved sidste års GF. Repræsentanter fra psykiatrien, 

somatikken, voksen og børn. En velfungerende og arbejdsom styrelse. Frivilligt arbejde 

uden for arbejdstiden kan være en udfordring at få til at hænge sammen med arbejde og 

familieliv. Vi har derfor prioriteret at have en studentermedhjælper. 

Repræsentation: 

Hospitalssektionen har haft repræsentanter ved Formandskollegiemøder. GF, Arbejds- og 

miljøudvalget, Løn & stillingsstrukturudvalget, forum for Kompetencer i fremtidens 

sundhedsvæsen. 

- Nanna fremlægger for Arbejds- og miljøudvalget 

- Anne Sofie fremlægger for L&S og Kompetencer i fremtidens sundhedsvæsen 

Gennemførte kurser og temadage: 

Fokus i vores arrangementer har i 2018 været terapeutrollen. 

8.-9. februar: 2 dages workshop v. Rikke Kjeldgaard: Den fleksible og medfølende 

terapeut 

24.-25. september: 2 dages kursus v. Christina Schlander: Compassion Fokused Therapy 

– bringe compassion ind i eget og klientens liv 

22. oktober: Årsmøde m. Janne Høgh: Omsorgstræthed! En naturlig konsekvens af 

arbejdet 

 

Kommunikation: 

Vi har et ønske om større kontakt med vore medlemmer i Hospitalssektionen. Første 

forsøg i dette arbejde er en facebookgruppe for vore medlemmer. Vi har arbejdet med det, 

men ikke åbnet gruppen endnu. 



Kommentarer: husk at alle ikke er på fb, brug også mail. Evt. gøre brug af afstemninger i 

fb-gruppe. 

Kommende arrangementer og repræsentationer i 2019: 

Vi har forsøgt at få kontakt til Per Isdal mhp. kursus om sekundær traumatisering, men det 

har ikke været muligt. Vi arbejder aktuelt på at arrangere et kursus d. 25.-26. februar 2019. 

Vi forventer endvidere at lave et kursus i september. Oplægsholder uafklaret.  

Årsmøde sidst på året 2019. Dato og oplægsholder endnu ikke fastlagt. 

Idé: Interessant bog: ”Med mig selv som redskab”, måske muligt som kursus. 

d. Aflæggelse af regnskab 

Hanne fremlægger, da kasserer-Mette er fraværende. Regnskabet er godkendt. 

e. Fastlæggelse af forslag til driftsbudget 

Hanne fremlægger, da kasserer-Mette er fraværende. Driftsbudget for 2019 godkendt. 

f. Valg af sektionsstyrelse og regionskontaktpersoner 

Nanna, Hanne, Mette, Signe, Line & Anne Sofie genopstiller til styrelsen. 

Der er ikke andre kandidater. Styrelsen vælges og konstituerer sig selv ved 

førstkommende styrelses-møde. 

g. Eventuelt 

- Forslag til repræsentant til AMU i DP og til arbejdsgruppe mhp. voksenområdet og 

somatikken. 

Ingen kandidater udover Anne- Sofie Håck Olesen som er villig til at genopstille til L & S og 

Nanna Lihn til AMU 


