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Dagsorden til møde: Dato for møde: 

Regionsbestyrelsesmøde 28. november 2016 

For referat: Mathias Nielsen  

 

 
Deltagere: Sanne Jensen, Kirsten Ægidius, Vita Kathrine Bisgaard, Agnes Holst, Stefan 
Kragh, Ruben Fjord Bredholt, Mille S. Thomesen, Henrik Lauridsen, Maria Bjørnlund 
Rømer, Pia Westhoff, Nicolai Robinson. 

 

Afbud: Carsten Bugtrup Jensen 

Sted: Borgerhuset Stationen, Ll. Sct. Hans Gade 7, 8800 Viborg.  
          Lokale 3 på 1. sal  

 
 Kl.   9.00-11.00: Punkt 1-5  

 Kl. 11.00-11.15:  Pause (6) 

 Kl. 11.15-12.00: Punkt 7 

Kl. 12.00-13.00: Frokost (8) 

Kl. 13.00-15.50: Punkt 9-15 

   

Forklaring af forkortelser: 

(D) = Drøftelse 

(O) = Orientering 

(B) = Beslutning 
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Regionsbestyrelsesmøde  
 
 

1) Kl. 9.00-9.05 
Valg af ordstyrer (B) 
 
Sagsfremstilling:  
Der vælges en ordstyrer til dagens møde.   
 
Sagsbehandling:  
Formiddag: Marie 
Eftermiddag: Pia 
 

2) Kl. 09.05-09.15 
Ny studentermedhjælper (O) 
 
Sagsfremstilling:  
Regionsbestyrelsen har fået ny studentermedhjælper, der præsenterer sig selv og bydes 
velkommen af bestyrelsen. 
 
Sagsbehandling:  
 
 

3) Kl. 9.15-9.30 
Arbejdsmiljødag 2016 (O) 
 
Sagsfremstilling:  
Kirsten har været til arbejdsmiljødagen 2016. 
 
Sagsbehandling: 

 
Kirsten rejser et ønske om, at der ved den kommende budgetudarbejdelse drøftes 
muligheden for at give bidrag til medlemmerne i forhold til deltagelse på temadage.   
Danske Fysioterapeuter yder ikke automatisk bistand til mødet med mindre disse er 
”åbne” for medlemmerne ved Danske Fysioterapeuter.  
 
Kirsten orienterer bestyrelsen om arrangementet Arbejdsmiljødag 2016 ved FTF i 
Aarhus. Til arrangementet blev den nyeste forskning indenfor arbejdsmiljø præsenteret, 
hvor nogle af pejlemærkerne i forskningen netop påpeger, at arbejdsmiljøet og trivslen 
på arbejdspladsen er vigtig for personalet for blandt andet fastholdelse og et godt 
arbejdsmiljø. Der gives udtryk for, at arrangementets emne om New Public 
Managements kontrol og styring i sundhedssektoren også har en væsentlig betydning 
for arbejdsmiljøet, men at det er vigtigt at huske, at det ikke blot handler om penge, 
men at man følger de ansattes interesser i det faglige felt.  
 
Forskningen, som blevet præsenteret på Arbejdsmiljødagen, gik ligeledes på, at 
organisationerne i højere grad i dag kører på drift frem for refleksion og læring omkring 
fagets og arbejdsmiljøets problematikker. Bestyrelsen anser undersøgelsen og 
forskningen fra temadagen, som et vigtigt punkt i forhold til arbejdsmiljøet og trivsel, 
som bør gives videre til organisationen. Det bør i højere grad handle om den ansattes 
forhold end økonomi – her refereres der til foreningens nye strategipunkter.  
Jf. ansattes forhold fortalte et bestyrelsesmedlem om en hændelse på en arbejdsplads, 
som gik ind under utilsigtede hændelser. De involverede personer ønskede ikke at 
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meddele dette til ledelsen grundet bekymringerne om de efterfølgende 
konsekvenser. Bestyrelsen ønsker, at Danske Fysioterapeuter husker, 
at medtænke de ansattes forhold.  
 
Kirsten fremsender PowerPoints til dem, der finder arrangementet interessant.  
 

 
 

4) Kl. 9.30-10.00 
Fremtidige arrangementer (D+B) 
 
Sagsfremstilling:  
Arrangementer i forbindelse med implementering af strategi på børneområdet - det foreslås 
at afholde et arrangement som Region Sjællands om Fysioterapeuter i lægepraksis: 
https://fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/kalender/er-du-interesseret-i-at-arbejde-som-
fysioterapeut-i-en-lagepraksis/  
 
Inspireret af arrangementet i Nordjylland og Sjælland om fysioterapeuter i lægepraksis. 
Spørgsmålet er, om det skal rejses i Region Midtjylland. Kommer til at foregå som 
netværksgrupper, hvor medlemmerne kan søge inspiration til, hvordan det skal foregå i 
praksis.  
 
Sagsbehandling: 
 
Fysioterapeuter i lægepraksis 
 
Bestyrelsen drøfter mulighederne for inddragelse af nøglepersoner (her nævnes Steen 
Vestergaard fra Kvalitetsudviklingsenden på Lægepraksis området) fra regionen i 
strategiarbejdet, da de kan have en overvejende interesse i processen. Ligeledes drøftes 
det, om Signe repræsentant for KKR skal inviteres til et samarbejde, hvor hun 
repræsenterer kommunen.  
Sanne undersøger mulighederne for at invitere politikere fra kommunen i samråd. 
 
I forhold til de praktiserende læger, anbefales det, at det i strategien først identificeres, 
hvilken målgruppe projektet indbefatter. Bestyrelsen har besluttet, at der først identificeres, 
hvilke kommuner der er i lægemangel, hvorefter formændene for praktiserende læger i de 
enkelte kommuner inviteres til det efterfølgende møde. Vigtigheden i strategiens 
udarbejdelse og fremlæggelse er, at dette foregår transparent.  
 
Konklusion: Sanne koordinerer videre med Gurli Petersen fra Danske Fysioterapeuter.  
 
Fysioterapeuter i Folkeskolen  
 
Sanne fremhæver, at der blandt medlemmerne og de studerende ses en stigende interesse 
i stillinger vedrørende fremtidige fysioterapeuter i folkeskolerne. Bestyrelsen imødekommer 
Sannes forslag om at invitere foreningens medlemmerne til et møde med henblik på 
oprettelse af ambassadører for projektet og samtidig fremstille strategien og arbejdet 
transparent for interesserede.    
Bestyrelsen rejser et ønske om inddragelse fra det faglige selskab i projektets videre 
arbejde, da de kan hjælpe med at adskille dette område fra det faglige speciale.  
 
Forslag til ambassadør ide: For Danske Fysioterapeuter handler det om at plante ideen i 
flere områder og få medlemmerne til at deltage aktivt i projektets udvikling. Det handler om 

https://fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/kalender/er-du-interesseret-i-at-arbejde-som-fysioterapeut-i-en-lagepraksis/
https://fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/kalender/er-du-interesseret-i-at-arbejde-som-fysioterapeut-i-en-lagepraksis/
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at ramme de segmenter af nyuddannede eller næsten færdiguddannede 
for at kunne sikre jobskabelse i nye faglige områder.  
 
Et bestyrelsesmedlem påpeger, at TV-ØST har foretaget en reportage ”1 års 
fødselsdag”, som handler om skolereformen med fokus på motion i folkeskolen. Det forslås 
bestyrelsen, at man ser dette indslag fra TV-ØST. Det pointeres i denne sammenhæng, at 
der er behov for, at fysioterapeuterne tager initiativ til at banke på døren for at åbne 
mulighederne i folkeskolerne.  
 
Bestyrelsen ser en vigtighed i, at man inddrager fysioterapeuter, da det er vigtigt at 
strategien når bredt ud til alle medlemmer og at eventuelle misforståelser bliver opklaret. 
Det er vigtigst så man som muligt får kendskab til strategien og at de derved kan arbejde 
for at få idéen udbredt. I den forbindelse handler det også om at identificere de skoler, der 
kan være interessante i projektet for at indfange skolebestyrelserne. Det nævnes her, at 
foreningen Skoler og Forældre er interesseret i ideen, hvilket anses for at være en god 
mulighed som ambassadør.   
 
Kommentar til det videre arbejde: Det er vigtigt at rejse mødet så hurtigt som muligt. Sanne 
tager inputsene med videre for at kvalificere dette. Sanne koordinerer med Sille Frydendal 
fra Danske Fysioterapeuter.  
 
 
Sanne arbejder forsat på et oplæg angående lyttemøde.  
 
 
Arrangement i samarbejde med Region Nordjylland  
 
Arrangementet i samarbejde med Region Nordjylland ”Når enden er god” af Birte Bonde 
finder sted i marts 2017.  
 
 

 
5) Kl. 10.00-11.00 

Strategiplan 2018 (D) 
 
Sagsfremstilling:  
Arbejdsmarkeds- og forhandlingschef Nicolai Robinson gennemgår andenbehandling af 
strategiplan. (Bilag 1 og 2) 
 
Sagsbehandling:  
Nicolai fremlagde anden behandling af strategiplanen med henblik på inddragelse af 
politiske input på de forskellige niveauer. Der henvises til bilag 1 og 2 for uddybning af 
strategipunkterne.  

 
Fag og arbejdsmarkedet  
- Diskursen vedr. fysioterapeuternes faglige niveau i praksis sammenhænge. Der lægges 

vægt på, at diskursen i høj grad fokuserer på fysioterapeuternes kompetencer, som 
værende specialiseret, som kan skramme medlemmer væk fra mulige jobstillinger. 
Bestyrelsen påpeger, at der skal være plads til grundlæggende basis fysioterapeuter, 
som også kan det basale.  

- Jobskabelse – Danske Fysioterapeuter skal være ”first movers” også på 
mentalsundheds området, da dette kommer til at fylde mere. Der rejses et ønske om, at 
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man i højere grad skal turde satse på den mentale sundhed, hvor der 
kan sikres jobskabelse.  

- Fokusområde på kommunalt regi: Patienterne udskrives hurtigere fra 
regionalt niveau, hvorfor der henvises til mangel  på fysioterapeuter på 
regionalt niveau til at styrke den enkelte borger inden udskrivelse.  

- Demensområdet: Der er muligheder i praksis og kommunalt regi.  
- Diabetes området: Der skal tænkes i mulighederne for at indgå partnerskaber med 

patientforeninger i  kommunal- og praksissektoren.    
- Som forening skal der  i større grad tænkes i geografisk og demografisk samt diversitet 

mellem kommunerne. Det handler at om lægge den rigtige støtte også lokalt.  
 
 
 

Ordnede forhold på arbejdsmarkedet: 
- Input fra medlemmer, som sidder i TR-rådet: Ambitionen om at fastholde de ordnede 

forhold er sat for lav. Der skal ikke kun være ordnede forhold, men også gode forhold 
for de ansatte.  

- Brand: Der forekommer en stor udskiftning i praksissektoren. Danske Fysioterapeuter 
skal være med til at opretholde/sikre kvaliteten trods udskiftningen.  

- Praksissektoren: Der rejses et ønske om, at man i højere grad arbejder med 
incitamentsstrukturer til at påvirke unge og etablerede fysioterapeuter til at blive 
iværksættere. Dette ses som en klar jobskabelsesmulighed. Det er vigtigt, at være 
opmærksom på, hvilke grundvilkår der kan skabes for iværksætterne.  

- Den offentlige sektor: Bestyrelsen anser indsatsområderne på det offentlige område, 
som værende en smule tyndbenet i strategien. Der rejses et spørgsmål om, hvorvidt de 
offentlige ansatte kan blive ved med at se foreningen som en mulighed i fremtiden? 

 
Fastholdelse og rekruttering (studerende og dimitterende) 
- Analyse: Teorien går på, at svingende konjunkturer og finanskriser har betydning for 

indmeldingsprocenten i fagforeninger. Dog har Danske Fysioterapeuter ikke oplevet 
denne fremgang.  

- Der ses at være en kraftig sammenhæng i relationen mellem skolerne og 
regionsbestyrelsen/-formanden og antallet af medlemmerne. Dette bør være et 
indsatsområde, som fagforeningen skal sigte at styrke.  

- Bestyrelsen stiller et ønske om, at der skal udarbejdes en model for, hvordan man kan 
understøtte de forskellige studenter organisationer. Der bør arbejdes på understøttelse 
centralt for at holde hånden under organisationerne, da de har tæt kontakt med de 
studerende, og derfor kan de være et trækplaster til foreningen.  

 
Nikolai Robinson deltog i drøftelserne omkring strategipunkterne og er derfor underrettet 
om ovenstående indsigelser.  
 

6) Kl. 11.00-11.15 
Pause 

 
7) Kl. 11.15-12.00 

Satspuljemidler (D) 
 
Sagsfremstilling:  

Forliget om satspuljemidlerne. Udnyttelse i regionen til at sætte noget på den politiske 

dagsorden? (Bilag 3) 
 

Sagsbehandling: 



 

 
6/11  

 
Regionsformanden fremhæver, at diskussionen skal rejse muligheder og 
inspiration til, hvad der kan ske regionalt i forhold til bevågenhed som afsæt 
i en eventuel strategi. Der bliver gjort opmærksomt på, at der i statspuljerne er 
afsat store pengesummer af til socialområdet, hvilket indebærer: veteraner, handicappede 
og langtidssygemeldte.  
Satspuljemidlerne kan søges til aktiviteter i private og kommunale projekter samt af 
foreninger.   
 
Ressourceforløb:  Bestyrelsen er enig om, at man i højere grad skal presse på for, at 
fysioterapeuter kan blive en fast del af ressourceforløbene og jobprøvningen. Det handler 
om, at fysioterapeuterne har mulighed for at arbejde med den mentale sundhed i 
forbindelse med ressourceforløbene.  
Det besluttes, at der i højere grad skal være opmærksomhed på de regionale og 
kommunale dagsordener ang. beskæftigelsesindsatsen.  
 
Rehabilitering: Bestyrelsen påpeger muligheden for at foreningen i 
rehabiliteringssammenhænge har mulighed for at arbejde med et idekatalog, hvor der kan 
hentes inspiration blandt medlemmerne til rehabiliteringsforløbene. Dette grundes i, at der 
ses en stor forskel i tilbuddene til borgerne med kræft i forhold til demografi og 
rehabiliterings muligheder. Bestyrelsen så gerne, at foreningen arbejdede på at styrke de 
kommunale og regionale projekter for fysioterapeuter til at opstarte kræftrehabilitering på 
tværs af kommunerne.    
 
Rehabilitering for hjerneskadet: Bestyrelsen diskuterer, hvordan man kan sikre de høj 
specialiseret genoptræningsplaner. Det foreligger bestyrelsen, at der ikke kommer nok 
genoptræningsplaner med ud, men at de oftest afvises grundet økonomistyring og 
sundhedsloven. Hjernesagen skriver om denne sag, men der skal i højere grad være 
mulighed for at henvise til Center for Hjerneskade på Amager og Vejle Fjord.  
 
 
Frivillige foreninger og organisationer: Et medlem af bestyrelsen nævnte frivillige 
organisationer som mulige samarbejdspartnere – her nævnes blandt andet Tidslerne.  
 
Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen: I bestyrelsen gives der udtryk for, at der 
er manglende fokus på det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, som blandt 
andet skal sikre overgangen imellem sektorerne. Det overvejes, hvordan man kan styrke 
samarbejdet her, og hvilke muligheder der er for inddragelse, da det stadig anses for at 
være et problem.  
  
 

8) Kl. 12.00-13.00 
Frokost 
 

9) Kl. 13.00-14.00 
Opsamling af REP (D) 
 
Sagsfremstilling:  
Kirsten Ægidius er mødeleder indtil 14.45, hvor Sanne i mellemtiden er på Klinikbesøg med 
Jakob Sølvhøj. 
 
Opsamling af Repræsentantskabet: Repræsentantskabsmedlemmerne beretter fra mødet. 
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Bestyrelsen gennemgår de vigtigste beslutninger med fokus på dem, der 
har betydning for bestyrelsens videre arbejde. (Bilag 4) Notat udarbejdet af 
Michael Mølgaard.  
Ny hovedbestyrelse: Stefan blev valgt. 
 

 
Sagsbehandling:  
 
Punkterne fra Repræsentantskabet gennemgås med enkelte kommentarer for hvert forslag.  
 
Takster for frikøb af politisk valgte:  
- Det høje niveau skal fastholdelse, mens det lave niveau skal hæves.  

 
Status på foreningens forskningsstrategi 
- Det handler om at identificere niche områderne i forskningen.  
 
Danske Fysioterapeuters Innovations- og iværksætterpris nedlægges  
- Det udtrykkes, at det har været svært at rekruttere og finde kvalificerede ansøgninger. 
  
Nedlæggelse af kontaktpersonordning for selvstændige fysioterapeuter uden overenskomst  
- Kontaktordningen er nedlagt.  

 
Ændring af fundats for Danske Fysioterapeuters Pris  
- Er målrettet ambassadører for foreningen.  
 
Revision af politik for ledelse  
- Blev imødekommet med god opbakning på REP 
 
Fast plads til ridefysioterapeut i Udvalg for Praksisoverenskomster 
 
Kliniske undervisere skal kunne lektorbedømmes  
- Bestyrelsens hovedbestyrelsesmedlemmer udtrykker, at der er tekniske problemer i 

forhold til, hvordan man kan blive lektorbedømt. Hovedbestyrelsen arbejdet på sagen 
om et lovkrav.  

 
Ensartethed i løn- og ansættelsesvilkår og rammer for kliniske undervisere 
 
Organisatoriske karriereveje 
 
Mere medlemsinddragelse og medlemsindflydelse 
- Bestyrelsen ønsker en klar besked fra foreningen om, hvordan arbejdet med 

workshoppen på REP-mødet bliver ført videre.   
 
Repræsentantskabets struktur og opgaver 
- Bestyrelsesmedlemmerne fremsætter et ønske om, at der i højere grad er kontakt 

mellem repræsentanter og hovedbestyrelsen, da det kan gøre talerøret nemmere for 
udvikling af nye politiske vinkler og strategier.  

- Ønske om, at der er større kontakt mellem repræsentanterne og hovedbestyrelsen. 
- Hovedbestyrelsen har gennemarbejdet et forslag til 2018 for, hvordan man evt. kan 

ændre strukturen i REP. 
 
Oprettelse af arbejdsgiverforening for praktiserende fysioterapeuter 
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Bestyrelsens indsigelser til Repræsentantskabsmødet:  
- Bestyrelsen ønsker, at man fremadrettet fremstiller ”varme emner” om 

fredagen, så man har mulighed for at tage diskussionen lørdag morgen, 
hvilket giver betænkningstid og diskussion blandt repræsentantskabets medlemmer 
inden den endelige beslutning.  

- Bestyrelsen ønskede, at debattiderne fredag og lørdag skulle være flyttet rundt, da 
tiden til debat lørdag var knap. Bestyrelsen fremhæver ligeledes, at der ikke var tid til 
dialog til REP, hvilket er af betydning for det videre arbejde i foreningen og for 
diskussionen.  

- Bestyrelsen stiller sig kritisk overfor bordopstillingen samt navneskiltene ved 
hovedbestyrelsens regionsformænd, hvor der ikke var angivet region.  

- Bestyrelsen påpeger, at forberedelserne til REP-forslagene har været svær, da ikke alle 
forsalg var helt gennemarbejdet fra centralt hold. Dette gjorde, at flere 
bestyrelsesmedlemmer fandt det svært, at stemme for eller imod forslaget.   

 
 

 
10) Kl. 14.00-14.30 

Mødeplan 2017 (B) 
 
Sagsfremstilling:  
Koordinering af mødedatoer for 2017 og vedtagelse af mødeplanen. 
Placering af Regionsseminar 2017 – det kan både være før eller efter sommerferien, men 
den weekend skal holdes fri pga. Folkemøde på Bornholm. 
(Bilag 5) 
 
Sagsbehandling: 
 
Bestyrelsen har vedtaget, at der arbejdes på mulighederne for at afholde et 
bestyrelsesmøde på Bornholm i forbindelse med det årlige folkemøde. Hvis dette bliver en 
realitet er bestyrelsen indstillet på, at regionsseminaret for 2017 ikke finder sted.  
 
Mødeplanen for 2017 er vedtaget til følgende dage (dog skal der arbejdes på en dato for 
folkemødet på Bornholm): 
 
9. februar 2017 
22. marts 2017 
4. april 2017 (inden GF) 
9. juni 2017 
14. august 2017 
12. oktober 2017 
17. november 2017 
 
Mathias udsender mødeindkaldelse. 
 
Folkemødet afholdes i uge 24, d. 15-18 juni 2017 i Allinge på Bornholm.  

 
 

11) Kl. 14.30-15.00 
GF 2017 (B) 
 
Sagsfremstilling:  
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Færdiggørelse af program for Generalforsamling 2017 d. 4. april. 
Der skal aftales punkter ift. hvem der fremlægger hvad i den mundtlige 
beretning, hvor bestyrelsen deltager i fremlæggelsen for at gøre den mere 
dynamisk. Planlæggelse af, hvordan den skriftlige beretning skal udarbejdes. 
Evt. journaliststuderende pga. pris? 
Tilbud på forplejning se bilag 6. 
 
 
Sagsbehandling: 
 
Bestyrelsen har besluttet, at der til GF skal være tallerkenservering. 
Det er ligeledes besluttet, at prisen pr. mand for mad og vin skal være 300 kr. Her 
understreges det, at der skal serveres enten en eller to retter inkl. vin.  
 
Der rejses blandt bestyrelsesmedlemmerne et forslag om, at der udarbejdes plakater til 
arbejdspladserne og uddannelsesstederne, som kan fremme deltagelsesprocenten til GF. 
 
Programmet for GF er hermed besluttet: 
 
Tidsramme 17-21 
 
17:00-17:30: Ankomst og mulighed for networking  
17:30-18:30: Spisning 
18:30-20:00: Generalforsamling  
20:00-21:00: Stand-up v. Geo. 
 
Øvrige indsigelser: 
 
Der er opbakning fra RB-medlemmerne til at bidrage til årsberetningen. Det videre arbejde 
med punkterne til årsberetningen bliver udarbejdet på næste møde til februar og igen til 
marts, så GF kan kvalificeres.  
 
Ønske til bordopstillingen – at det er tydeligt for forsamlingen, hvem der sidder i bestyrelsen 
for RB.  
 
Shuttlebusser til uddannelsesstederne i regionen.  

 
 

12) Kl. 15.00-15.15 
Orientering fra formanden (O) 
 
Sagsfremstilling:  
1) Sanne har været i dialog med uddannelserne omkring medlemmer i Regions 

Bestyrelsen.  
 
2) Omstrukturering i kommunerne i forhold til placeringen af terapeuterne.  

 
3) Netværksmøde omkring fysioterapeuter indenfor beskæftigelsesindsatsen. 

 
4) FTF besøg af LO formanden og repræsentanter 

 
5) Sanne har været til 1. semesters- og arbejdsmarkedsorientering 
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6) Møde ved fysioterapeuter i Folkeskole gruppen 

 
7) Kompetence løft i Norddjurs Kommune  
 
 
 
Sagsbehandling:  
1) Sanne er forsat i dialog med skolerne angående et besøg af bestyrelsesmedlemmer, 

hvor der tales om karrieremuligheder inden for de forskellige sektorer og gives tip til 
ansøgninger.   
 

2) Sanne og Lisbeth Krabbe (formand for Ergoterapeuterne) har været til møde i 
Kildehaven. Terapeuterne blev vejledet til at vente, til der kommer et udspil i sagen. Det 
blev understreget, at der vil være mulighed for at inddrage de borgerorienterede 
organisationer i inddragelse i forhold til omstruktureringen af terapeuterne.  
Der kommer høringssvar i januar om omstruktureringen af terapeuterne i kommunerne.  

 
 

3) Sanne er i gang med at nedsætte netværksgruppen. 
 
  

4) Sanne orienterer omkring FTF og LO’s fusion og de fremtidige muligheder.  
 
 

5) Organisationsprocenten er faldet, men det er diskuteret, hvornår tallet er trukket i 
forhold til Danske Fysioterapeuters tidspunkt ude på skolerne. Der skal følges op på om 
man skal vente med at trække tallene, til man har været har været på 1. semester 
orienteringen på alle skolerne.  
 

6) Fonds-ansøgningen er udsendt til fokuskommunerne. Disse er udsendt til 8 kommuner. 
Viborg Kommune er forsat interesseret. 
Skive Kommune – skal indsendes til skolechefen, Jens Kvist – der afventes svar.  
Bestyrelsen gøres opmærksomme på, at Danske Fysioterapeuter ikke betaler for 
fysioterapeutens løn, da man vil sikre, at projektet fortsætter selvom midlerne ophører. 

 
7) I Nord Djurs Kommune er alle medarbejderne skolet i, hvordan man kommunikerer med 

demente eller hjælper en dement borger. Sanne skal til det afsluttende møde d. 29-11-
2016 angående evalueringen og projektets succeskriterier.  
Projektet indebærer både kompetenceforløb, jobrotation og fastholdelse på 
arbejdsmarkedet.  
 
 

 
 

13) Kl. 15.15-15.30 
Orientering fra bestyrelsen (O) 

 
Sagsfremstilling:  
Bestyrelsesmedlemmer, som eksempelvis sidder i tillidsrepræsentantrådet i 
Hovedbestyrelsen eller RMU, har mulighed for at fortælle den resterende del af 
bestyrelsen, hvad der foregår på disse møder. Ligeledes kan de bestyrelsesmedlemmer 
fortælle, hvis der er noget regionsbestyrelsen bør/kan reagere på. 
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Sagsbehandling: 
 
FTF’s Regions Bestyrelse (Kirsten suppleant): 
- Regionsbestyrelsen ønsker, at der i det nye år kommer en 

statusopdatering fra Sanne – fra regionalt niveau angående samarbejdet mellem FTF 
og LO.  
Evt. forespørgsel om, hvorvidt formanden fra FTF Region Midtjylland kan komme ud til 
et møde i regionsbestyrelsen.  

 
 
 

14) Kl. 15.30-15.40 
Formidling (D) 
 
Sagsfremstilling:  
 
Sagsbehandling: 

 
15) Kl. 15.40-15.50 

Eventuelt (O) 
 

Sagsfremstilling:   
 

Sagsbehandling:  
 
 
 

Punkter til kommende møder 

Videre arbejde med punkterne til årsberetningen til GF.   


