
Årsberetning 2007 
Formandens beretning 2007 Region Nordjylland. 

Året der gik 2007 i kongehuset, sporten og det politiske liv. Sådan lyder en række TV udsendelser i slutningen af året. Vi 

er ikke i kongehuset, måske mere i sporten, men ellers er vi Danske Fysioterapeuter i Nordjylland.  

 

Hvordan gik året så? Her fra formandsposten kan jeg sige at det har været både begivenhedsrigt og givet os betydelig 

indflydelse på den sundhedspolitiske dagsorden og for medlemmernes virke. 

 

Forårets store succes – den politiske debat aften  

Vores fokus på genoptræningsområdet og sygehusstrukturplanen kulminerede ved forårets politiske debat aften. 80 

medlemmer havde fundet vej til Sofiendalsvej for at debattere med Orla Hav, Karl Bornhøft og Birgitte Josefsen.  

 

Det udløste to store avisartikler med fokus på dels almen kontra specialiseret genoptræning og dels rehabiliteringen i 

regionen. Sidst nævnte betød sammen med vores høringssvar på sygehusstruktur planen, at regionsrådet besluttede, at 

der skulle laves en analyse af regionens rehabiliterings indsats og dennes fremtidige organisering. Arbejdsgruppen vedr. 

dette er netop ved at blive sammensat og det bliver med stor terapeut repræsentation, dvs at her kan vi få vi betragtelig 

indflydelse. 

 

Kontant resultat - ekstra penge til børneområdet  

Tidligere på året lavede man i Aalborg Kommune en harmonisering på børneområdet, med andre ord en nedskæring i 

tilbuddet til børn med sansemotoriske problemer. Således at man ikke længere dækkede de 0-5 årige, men kun de 0-2 

årige. Dette udløste voldsomme protester fra både medarbejdere på området samt foreningen. På trods af god 

pressedækning og møde med rådmanden for området lykkedes det ikke i første omgang at få opnormeret.  

 

Så i forbindelse med kommunes budgetlægning for 2008 lavede vi en skriftlig henvendelse til rådmanden, social 

udvalget og borgmesteren, hvori vi anskueliggjorde for dem, at det var uhensigtsmæssigt ikke at opretholde det fulde 

tilbud. Samtidig fik vi en god pressedækning via Nordjyske Medier. 

 

Det gav pote – byrådet besluttede at give børneområdet de ekstra 800.000 kr der skulle til, for at have det fulde tilbud. 

 

Indflydelsen via FTF´s bestyrelse  

I løbet af efteråret har vi i FTF´s bestyrelse, hvor jeg sidder, arbejdet arbejdet intenst på at få indflydelse på den 

kommende professionshøjskole. Dette kunne vi gøre ved at sikre FTF plads i den kommende bestyrelse.  

 

Det lykkedes! Vi havde en tæt kontakt den midlertidige bestyrelse om vores ønske, og der står nu i de fremtidige 

vedtægter, at FTF udpeger til én plads i bestyrelsen, ud af de i alt 13 pladser 

 

Vi anså det for vigtigt at sikre arbejdsmarkedets parter denne plads, for at kunne tage hånd om fagligheden. I forhold til 

den sammensætning som ellers er tiltænkt de kommende bestyrelser, var der nemlig ikke lige umiddelbart lagt op til at 

det ville være tilstede. 

 

I FTF´s bestyrelse er vi blevet enige om at den første periode varetager vi i SHK. Indflydelsen via regionens 

Hovedudvalg! 

 

Der er fra hovedudvalget og regionens politikere stor fokus på medarbejder vilkår i nærmeste fremtid. Mange af de 

indsats områder der er beskrevet for 2008 så som personalegoder i form af buskort, frugtordning, motionsrum og andre 

sundhedstiltag er blevet til på HU´s konference. 



 

Der foruden er der en særlig fokus på at kunne etablere ”De bedste arbejdspladser”, et af elementerne i dette at udnytte 

vores arbejdsstyrke bedst muligt. Det kan man bl.a. gøre ved at tænke opgaveglidning mellem faggrupperne i 

sundhedssektoren. 

 

Dette gælder også opgaveglidning fra læge til fysioterapeuter, som vi har fået med i beskrivelsen af området. Der er 

allerede etableret opgaveglidning mellem ovenstående faggrupper på det rheumatologiske område. 

 

Men for at det kan lykkes ikke bare for os som faggruppe, men for alle, kræver det selvfølgelig en stor indsats på 

området. Fra regionens side vil man invitere de faglige organisationer for at se på hvordan man bedst håndterer dette.  

 

Jeg vil meget gerne sammen med lederne og tillidsrepræsentanterne på sygehusene se på, hvad vi kan anbefale af 

områder og opgaver for at imødegå opgaveglidningen. 

 

Tæt samarbejde med Sundhedskartellet  

I SHK har vi aftalt at være i et kontinuerligt og tæt samarbejde, det er en stor force i hverdagen specielt for os som 

mindre organisation. Alene af den grund at man skal have sin opmærksomhed på mange områder i hverdagen og det 

kan ikke lade sig gøre samtidig. Vores erfaring indtil nu er at vores SHK samarbejde i Nordjylland fungerer rigtig godt i 

forhold til de øvrige regioner. Vi kan hjælpe hinanden i hverdagen f.eks. i forhold til TR-vilkår, MED-aftaler, lønomåder og 

omstruktureringer i kommunerne.  

 

Der foruden har vi en aftale om at lave årlige fælles arrangementer, dem er der blevet to af i år; i foråret et foredrag af 

hjerne forsker Keld Fredens og her i efteråret et foredrag af Peter A.G. Der er altid fyldt op til arrangementerne, der er jo 

glædeligt.  

 

Til februar har vi aftalt to tværfaglige temadage for tillidsrepræsentanterne, en for de kommunalt ansatte og en for de 

regionsansatte. Emnet for temadagene er OK-08. 

 

Hvad skete der ellers i 2007?  

 

Kommunerne 

Som regionsformand har jeg besøgt en del kommuner og har haft tæt kontakt med lederne og fysioterapeuterne, mange 

emner har trængt sig på, og i et samarbejde med kommunerne har vi haft fokus på genoptræningsområdet, ressourcer, 

økonomi, struktur og specielt Aalborg Kommune har vi sammen med Ergoterapeut Foreningen haft meget fokus på. 

Hvad angår Aalborg har det udløst møder mellem både Sundheds Forvaltningen, Sbu og Ældre- og Handicap 

Forvaltningen. Der er en lang række områder indenfor genoptræningen som vi har fokus på og er i fortsat dialog 

omkring. 

 

Vederlagsfri fysioterapi 

Så har udsigten til at den vederlagsfri fysioterapi overgår til at blive kommunalt myndighedsansvar udløst mange 

spørgsmål fra kommunerne og nogen bekymring i praksissektoren. Det er noget som vi løbende er involveret i både her i 

regionen og centralt i vores forening. 

 

Som regionsformand har jeg deltaget i informationsmøde for kommune folk og der foruden har emnet været oppe i de 

praktiserendes samarbejdsudvalg.  

 

Heroppe er der mellem kommunerne og regionen aftalt, at man nedsætter et udvalg bestående af kommune og 

regionsrepræsentanter, hvor Hjørring Kommune har formandskabet i dette udvalg. Udvalget skal se på og aftale hvordan 

de håndterer det praktiske i ordningen når engang at lovforslaget er endeligt. Når lovforslaget er endeligt vil der følge en 

vejledning med ud fra ministeriet som regioner og kommuner skal følge. 



 

Børneområdet 

Jeg har haft lejlighed til at mødes med nogle af børneterapeut netværkene, det med henblik på at udmønte 

regionsbestyrelsens hensigter for dette område. (Du kan læse mere om indsatsen på nordjylland.fysio.dk). 

 

Sammen med netværk og ressource personer indenfor området vil vi afdække hvordan kommunernes indsats er på 

børneområdet, dette kræver også at vi ser på hvad der løses af opgaver indenfor dette område af praksissektoren. Her 

kan vi indhente information via Regionen. 

 

Når vi har fået afdækket området er det intentionen, at vi sammen med fag personer indenfor området kan komme med 

anbefalinger til kommunerne om, hvilke tilbud der skal være til rådighed for at børneområdet er bedst dækket ind i 

forhold til eksisterende lovgrundlag og politikker. 

 

Nordjylland er godt med 

Vi er herfra det nordjyske placeret ind på centrale poster og udvalg i foreningen, vores praksiskonsulent, Marianne 

Kongsgaard sidder jo som bekendt som formand for Praktiserende fysioterapeuter, Lene Christoffersen sidder i Udvalget 

for Praksis og Privat og har dermed været helt tæt på forhandlingen på sygesikringsområdet og undertegnede sidder i 

det offentlige forhandlingsudvalg. 

 

Planer for 2008 

Meget af vores arbejde giver næsten sig selv og er naturlige udløbere af hvad der er sket i indeværende år. 

 Et af de store områder bliver flytningen af myndighedsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi. 

 Børneområdet, som vi er gået i gang med at kigge på, når det er afdækket helt, at vi kan komme med anbefalinger til det 

politiske system. 

 Fortsat fokus på hele genoptræningsområdet. 

 Rehabiliteringen og sygehusstrukturen i Nordjylland. 

 Sammen med praksiskonsulenten; speciel fokus på § 62, kommune netværk og de frie fugle. 

Formandens repræsentationer 

 Danske Fysioterapeuters Hovedbestyrelse 

 Udvalg for Sundhedspolitik og Analyse under HB 

 Arbejdsmarkeds Udvalg Offentlig og Privat under HB 

 FTF`s bestyrelse i Nordjylland 

 Mødevirksomhed med SHK 

 Regionens Hovedudvalg 

 Styregruppe under Hovedudvalget vedr. sygefravær 

 Deltager i de praktiserendes SU-møder 

 Valgt som delegeret til DSA 

Tak for samarbejdet  

Jeg vil gerne sige tak for samarbejdet til Regionsbestyrelsen, praksiskonsulenten, kontaktpersonerne, 

tillidsrepræsentanterne, ledere og mange andre netværk og personer som jeg har trukket på i årets løb.  

 

Men der ud over synes jeg, at vi skal takke alle de mange medlemmer som dagligt involveres sig i arbejdsgrupper og 

udvalg gennem Deres arbejde. I er alle med til at gøre en enorm indsats for vores fag og dets fortsatte udvikling. 

 

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår, vil jeg gerne sige tak for 2007. 

 

Tina Lambrecht 

Regionsformand, Nordjylland 

Danske Fysioterapeuter 

 


