Årsberetning 2006
Formandens beretning 2006
Danske fysioterapeuters nye struktur har nu fungeret et helt år. Vi har var lidt forud vores tid da vi allerede 1. januar 2006
kunne tage hul på vores struktur. Det har været en stor fordel for os at vi op til den offentlige strukturs i krafttræden her
pr. 1. januar 2007 har haft et professionelt politisk beredskab. Det har kunnet imødegå de udfordringer og forandringer
som vores medlemmer og deres arbejdspladser har stået overfor.
1. januar kunne bestyrelsen og formanden påbegynde deres arbejde, men der forinden var der ved den stiftende
generalforsamling blevet valgt en ny bestyrelse.
Der var et flot fremmøde til den stiftende generalforsamling i september 2005 med repræsentanter fra både Viborg og
Nordjyllands Amt. Der blev da også valgt en bestyrelse med en bred geografisk præsentation og med medlemmer fra
forskellige sektorer.
Lene Christoffersen fungerede som vikar for regionsformanden frem til d. 1. september 2006, da undertegnede fortsat
havde barsel. Lene er jo et kendt ansigt for mange i regionen og med sin store erfaring har hun holdt ”butikken” godt
kørende frem til d. 1. september 2006. En stor tak til Lene for hendes gode indsats i regionen.
Opgaver
Der er op til vores start blevet set på hvilke opgaver en bestyrelse og formand skal tage sig af i regionen. Nedenfor i
rubrik form er listet nogle af dem:
Sundhedspolitik – synlighed Regionalmedlemsservice og –kontakt Koordination af sektorerne Beskæftigelsesfremme
Regional lønpolitik Regionale arrangementer Regional kommunikation – hjemmeside Udpegning til råd og udvalg
Kontakt til Sundhedskartellet Kontakt til patientforeninger.
Ved regionskonferencen i maj måned kiggede alle regionsbestyrelserne på disse punkter og definerede dem yderligere.
Det blev til et stykke arbejdspapir for formand og bestyrelse.
Når jeg ser på listen kan jeg se at man kommer om ved alle områderne ved sit arbejde som formand.
Det er en travl post, opgaverne er mangeartede og man keder sig ikke.
Regionsbestyrelsen
En af forudsætningerne for at kunne fungere som regionsformand er at have nogle gode netværk. Det vigtigste er en god
bestyrelse og den har været deltagende og engageret i vores arbejde. Bestyrelsen har aktivt taget del i de politiske
dagsordener og været en god sparringspartner for undertegnede i hverdagen. Der er et godt samarbejde i bestyrelsen
og den var meget deltagende på regionskonferencen.
Bestyrelsen har besluttet at vi skal støtte faglige arrangementer og gerne arrangeret af medlemmerne selv. Det blev
besluttet at man som medlem kunne lave et fagligt arrangement og søge bestyrelsen om tilskud, det blev besluttet for at
få en geografisk spredning på arrangementerne og for at få netop de arrangementer som medlemmerne måtte have
behov for. Der kan læses mere om hvordan du kan arrangere et kursus og få tilskud til det på hjemmesiden.
I året løb har der været arrangeret et ryg kursus af terapeuterne på Skagen Gigt- og Rygcenter med Paula Van Wijmen,
en temaaften om test- og målemetoder i Thisted med Thomas Maribo som underviser ligeledes arrangeret af
terapeuterne selv, så har der været en temaaften for de studerende omkring job i udlandet som var arrangeret af
regionskontoret. Vi havde også et fælles arrangement med SHK som vi stod for, det var med Amneh Hawwa hun er
læge og fra Palæstina. Med overskriften på arrangementet ”Gør det mere ondt på arabisk?”, og det trak rigtig mange folk

til.
Kommende arrangementer
Regionsgeneralforsamling torsdag d. 1. februar på Sofiendalsvej i Aalborg Temaaften arrangeret af Sundhedskartellet
med Kjeld Fredens på Sundheds CVU Temaaften om kostens betydning for kroppen og træningen på Sofiendalsvej i
Aalborg. Arrangementerne kan i læse mere om på hjemmesiden ligeledes vil de være annonceret i fagblad nr. 1. – 07.
Vores regionale hjemmeside ligger og klar til brug. Den er tænkt som et informationssted for medlemmerne. Man kan
finde regionsbestyrelsen og formand samt se referater fra bestyrelsesmøderne. Tillidsvalgte vil også være at finde på
siden og referater fra deres møder. Der vil være løbende nyheder og alle der måtte have interesse i at få lagt noget på
kan kontakte os via hjemmesiden. Så hvis du kigger på hjemmesiden kan du få lidt mere at vide om den.
Formandens virke
Af berøringsflader vil jeg nævne Sundhedskartellet. Dels ses jeg dagligt med dBio og DSR da vi har fælles kontorlokaler,
men ydermere mødes SHK jævnligt for at diskutere og tage stilling til fælles dagsordener.
Vi har sammen med andre organisationer aktioneret i mod regionens rammebesparelse tidligere på året. Tidligere har vi
haft en faglig dag for vores tillidsrepræsentanter, det gav et godt udbytte at være sammen tværfagligt. Det kunne fint
være en mulighed til næste år hvor der skal forhandles overenskomst. Endvidere har vi en målsætning om at have
mindst en temaaften om året sammen med sundhedskartellet. Der bliver også diskuteret relevante løn- og arbejdsplads
vilkår.
Jeg har valgt at komme med i FTF´s bestyrelse da jeg synes at der her ligger nogle gode visioner for uddannelse og
beskæftigelse. Det vil jeg gerne at vi er med til at præge således at det kommer vores medlemmer til gode.
Siden jeg tiltrådte i september har der været nok at se til. Min opmærksomhed har blandt andet været rettet i mod
efterårets budgetter i kommunerne og i den kommende region. Jeg har løbende kontakt til relevante politikere og
embedsmænd i både region og kommuner. Så efterhånden som der opstår politiske dagsordener som der skal reageres
på så lærer man flere og flere politikere og embedsmænd at kende. Så der er et godt netværk for bestyrelse og formand
at gøre brug af.
Sammen med regionsbestyrelsen har jeg rettet opmærksomheden mod Motion på Recept, da kommunen og den
kommende region ikke kan blive enige om hvor det skal ligge og hvordan økonomien skal løftes. Grunden til at det er et
vigtigt emne er selvfølgelig, at alt efter hvor og hvordan det lander, så kan det blive en pejling for hele kroniker området
Lige i øjeblikket er jeg meget opmærksom på Aalborg Kommunes nye sundhedspolitik. Det er i Aalborg Kommune lagt
stort an med den nye forvaltning; Sundhed for Bæredygtig Udvikling. Så deres udmeldinger og sundhedspolitik vil
sandsynligvis have stor indflydelse på hele regionen og de kommende sundhedsaftaler.
I øjeblikket kommer der MED-aftaler ind fra kommunerne, der hvor der er tillidsrepræsentanter hjælper de med at læse
dem igennem og gå til relevante møder i den forbindelse.
Jeg er selv direkte indblandet i udpegninger til Regionen og Aalborg Kommune.
Jeg har en tæt kontakt til regionens tillidsrepræsentanter og deltager i deres møder. Dem har jeg løbende en god
sparring med og de har mange gode og relevante oplysninger til brug for det daglige arbejde.
Endvidere vil jeg deltage i formøderne til SU (samarbejdsudvalget for de praktiserende i regionen) sammen med de
praktiserendes kontakt personer.
Jeg mødes jævnligt med Marianne Kongsgaard for at se på samarbejdet mellem sektorerne, sammen har vi også aflagt

det nye sundhedscenter Hasserishave et besøg.
Jeg er i gang med at besøge fysioterapeutiske arbejdspladser i regionen. Det er meget givende at komme ud at se
arbejdspladserne og tale med medlemmerne. Det giver mig en god fornemmelse af arbejdspladserne og vores
arbejdsmarked.
En del af mit arbejde har jo med den centrale del af foreningen at gøre. Som regionsformand er man født ind i
Hovedbestyrelsen og det afføder naturligvis en del møde aktiviteter i København. Der er HB-møder en gang om
måneden og to til tre gange om året er der dobbelt møder. Endvidere man man ofte have plads i et udvalg eller
arbejdsgruppe.
Derudover er der jo repræsentantskabmøde hvert andet år. Ved det netop afholdte repræsentantskabsmøde var det
første gang at det nye repræsentantskab trådte sammen i den nye struktur. Det vil sige at udover der var repræsentanter
fra regionsbestyrelserne så var der også 15 repræsentanter fra fraktioner, fagfora og faggrupper. Det gjorde at
repræsentantskabet var meget meningstilkendegivende og det synes jeg var opløftende.
Der var lagt op til at vi skulle have både nyt navn og logo, men repræsentantskabet synes at det gamle var udmærket og
fandt ikke behag i de nye forslag så de blev ganske enkelt forkastet.
Der skulle også vælges en ny Hovedbestyrelse. Udover Formand, Næstformand og Regionsformændene skulle der på
repræsentantskabet vælges 5 medlemmer til HB. Der var 7 som stillede op til posterne, der i blandt Lene Christoffersen,
hun blev valgt ind. Tillykke med det! Jeg synes at det er fint, at vi er repræsenteret med to medlemmer i HB fra
Nordjylland.
Hvilke steder er formanden repræsenteret
Danske Fysioterapeuters Hovedbestyrelse FTF`s bestyrelse i Nordjylland Mødevirksomhed med SHK Studierådet for
Ergo- og Fysioterapeut uddannelsen ved SundhedsCVU Nordjylland Regionens Hovedudvalg Deltager i formøderne til
de praktiserendes SU Valgt som delegeret til DSA Sammen med de andre regionsformænd har jeg talt med dem om
fordelingen af driftstilskuddet til regionerne.
Det har vist sig at vores fordeling var meget uhensigtsmæssig da den fortsat var fordelt efter antal arbejdspladser i
regionen. Det er uden betydning da vi ikke længere tager os af forhandlingen, da den er lagt ind under
forhandlingsafdelingen centralt. Vi ville have at den skulle være fordelt med et grundbeløb til faste udgifter og herefter
antal medlemmer. Der er vi blevet enige om og det betyder at vi får 50.000 kr. mere til næste år. Så vi vil have at
regionstilskud på 190.000 kr. i alt.
Planer for 2007
Af planer for 2007 ønsker jeg fortsat at udbygge kendskabet til vores medlemmer og arbejdspladser.
At kunne være med til at understøtte et godt samarbejde imellem sektorerne.
Til en hver tid at forfølge relevante politiske dagsordener.
At have gode netværk og være med til at understøtte nye netværk.
At kunne understøtte nye initiativer til gavn for vores fag og udbredelse på arbejdsmarkedet.
Mit største ønske at have en god sparring med mine samarbejdspartner såvel eksternt som internt.
Det er sammen med andre at der opbygges den største vidensbank og jo mere viden vi liggger inde med jo nemmere er
det at agere i rette tid i det politiske liv. Med den bemærkning vil jeg ønske alle medlemmer velkommen i den nye region
og godt nytår til alle.

