Årsberetning for Danske Fysioterapeuter
Nordjylland 2010

Så ligger der endnu engang en dugfrisk årsberetning til alle Jer fra alle os. Jeg vil gerne indlede med at sige
tak til regionsbestyrelsen for samarbejdet i 2010, tak til mine mange andre samarbejdsparter som SU‐
medlemmerne, tillidsrepræsentanterne, lederne, praksiskonsulenten, netværks‐ og kontaktpersoner.
Det har været endnu et fornøjeligt år, med alle dets mange udfordringer.

De udfordringer som regionsbestyrelsen havde stillet sig selv i udsigt var formuleret igennem de valgte
fokus områder som var;
•
•
•
•
•
•
•
•

Den vederlagsfri fysioterapi
Genoptræning
Det medicinske område/ældre området
Nye arbejdsopgaver, nye arbejdsområder og opgavefordeling
Kroniker området
Faglig udvikling og forskning
Rehabiliteringsområdet i regionsregi
Voksen special området

Vores fokusområder for 2010 var en prioriteret liste, forstået på den måde at genoptræning og vederlagsfri
fysioterapi vidste vi, ville fylde meget i løbet af året.
Herefter kom det medicinske område, opgavefordeling og kroniker området.
De tre sidste områder på listen; forskning og udvikling, rehabilitering og special området nøjedes vi med at
følge i løbet af året.
Der er arbejdet med alle indsats områderne i løbet af året, nogle har fyldt mere end andre, hvilket også kan
læses ud af beretningen.

Kvalitet i træningen
Medlemsdebatten
Kvalitet i træningen var den store medlemsdebat i løbet af efteråret, vi ville være opmærksomme på flere
delområder i den nordlige del af landet. Det var vigtigt at se ikke bare på genoptræningsområdet, men
fortsat på rehabiliteringsområdet og det medicinske område/ ældre området.
Selve medlemsdebatten udløste flere arbejdspladsbesøg her i regionen, hvor jeg havde den store fornøjelse
som regionsformand at deltage i glødende faglige debatter med engagerede medlemmer. Der blev talt
tydeligt om alle de mange delemner og facetter, men også om alt det der endnu er at arbejde for. Vi brugte
det åbne regionsbestyrelsesmøde i efteråret til at inviterede nogle udvalgte politikere. For sammen med
dem sætte spot på nuancerne på feltet for at opnå en kvalitet, hvori man med rette kan sige; at man opnår
nærvær med borgeren, at der er faglig udvikling, at der er samarbejde imellem sektorerne for at
understøtte det sammenhængende forløb. Det var bare nogle af emnerne, og sammen med de politiske
beslutningstagere kunne vi konkludere at det fortsat er relevant at arbejde med kvaliteten i træningen og
området er jo nærmest uudtømmeligt.
På efterårets repræsentantskabsmøde kørte processen videre. Der vil blive samlet op på alle de indput som
denne debat har udløst, for at vi i foreningen kan arbejde med lige præcis de dele af området som
medlemmerne synes er relevante og nødvendige.

Besparelserne
Vidnesbyrd om at det er nødvendigt fortsat at se på træningsområdet træder tydeligt frem når der bliver
afholdt TR‐netværksmøder her i regionen. Igennem hele året har der på hvert eneste møde været talt om
de mange besparelser som der pågik igennem året, og tydeligt er det at alle de offentlige arbejdspladser er
tæt på den stramme økonomiske virkelighed. Selvom regionen og kommunerne ikke har været så hårdt
ramt som andre steder i landet, så kan man ikke undgå at høre hvordan besparelserne kommer til udtryk.
De tillidsvalgte kan berette om en travl hverdag, hvor pauser er begrænsede, hvor man ikke kan få lov til at
besætte vakante stillinger, hvor der har været ansættelsesstop, hvor man skal lave flere
genoptræningsforløb for den samme pose penge og hvor nye initiativer skal finansieres indenfor den givne
ramme. De tillidsvalgte har sammen med lederne udvist en stor ansvarsbevidsthed og gør alt hvad de kan
for at hjælpe deres arbejdskolleger igennem denne tid og værner med næb og kløer om det faglige miljø.
Men, og der er et men; jeg synes at vi sammen med lederne og de tillidsvalgte skal være meget
opmærksomme på hvordan arbejdsmiljøet har det på arbejdspladserne i en tid hvor man oplever at være
presset på tid og økonomi, for det kan ikke undgås at blive påvirket.
Derudover er det ikke realistisk at tro, at man fortsat kan opretholde kvalitetsniveauet hvis man fortsætter
dette besparelsesniveau som kommunerne lægger fra land med.

Ventetids Undersøgelsen
En årlig tilbagevendende rapport så igen dagens lys, Ventetids Undersøgelses udarbejdet af os sammen
med Ergoterapeut Foreningen, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen. Den viste endnu engang af
der er problemer med ventetider på træningsområdet i kommunerne. I forhold til sidste år er ventetiden

aftaget, men det generelle billede er fortsat at der er dobbelt så lang ventetid på træning efter serviceloven
som efter sundhedsloven. Det er selvfølgelig helt uacceptabelt eftersom at borgerens behov ikke er mindre
værd blot fordi man skal modtage sit træningstilbud efter serviceloven. Det indikerer det vi fortsat havde
en fornemmelse af, derfor skal vi stadig arbejde med lige adgang for borgeren til sundhedsydelser, men
også specifikt sætte fokus på nødvendigheden af fysisk aktivitet frem for pleje og bistand i kommunerne.
Der er dog også en del kommunerne som er ved at få øjne op for aktivitets‐ og træningsindsatser og det
skal være med til at udligne den forskel som hersker imellem lovgrundlagene i dag.

Sundhedsaftalerne
I regionsbestyrelsen har vi haft en dialog omkring sundhedsaftalerne og træningsområdet herunder. Anden
generation af sundhedsaftalerne er indgået og i den faglige følgegruppe på træningsområdet som sidder
under administrativ styregruppe er der besluttet en række indsatsområder over de næste fire år som vi vil
følge tæt. Særligt vil vi være opmærksomme på 1)kommunikation mellem privat praksis og kommunerne,
2) analyse af overholdelse af responstider for 1.kontakt til borgerne, 3) træning på ryg området i forhold til
den kommunale genoptræning.
I 2010 har der siddet to arbejdsgrupper i regionen og fortsat arbejdet med rehabilitering, dels neuro
rehabilitering og rehabilitering til andre behandlings‐ og træningskrævende patienter. Det er positivt at
regionen har interesse for det her felt. Dog må vi konstatere ar det fortsat er en eksistentiel kamp for alle
regionens specialiserede enheder at overleve. Tilbuddene udhules kontinuerligt pga kommunernes
interesse for selv at ville have og udføre opgaverne. Så der er mange tilbud som fagligt udhules og ikke kan
oprettes eller opretholdes i kommunalt regi. Det betyder at både børn og voksne med særlige behandlings‐
og træningsbehov slet ikke har adgang til dette. Det er ikke kun et regionalt problem i Nordjylland, men et
landsdækkende problem at kommunalreformen har udløst denne gråzone, og det bør vi i foreningen
arbejde intenst på at skabe bedre forhold for nogle af de borgere som virkelig har behov for det og hvis
behov er varige. Der er også en lille solstråle historie i dette her. Igennem året hat vi været i kontakt med
CDH, Center for Døvblindhed og Høretab, da de netop oplevede denne udhulning af tilbuddet og knappe
terapeut ressourcer, og igennem en grundig dialog med ledere, med arbejdere og regionen er det lykkedes
at de har fået en bedre normering.

Arrangementer i 2010:
Bestyrelsen havde oprindelig besluttet at der skulle afholdes en mini fagfestival for de penge som vi havde
afsat i budgettet til faglige arrangementer. Vi kunne ikke afse ressourcerne til at arrangere en sådan og
derfor blev det besluttet at man i stedet ville lave en række faglige temaaftener i stedet.
I efteråret havde vi følgende temaarrangementer;
Et skulderarrangement som blev det helt store tilløbsstykke, Rehabilitering i samspil med borgeren i
november, Rehabilitering af hjerte og KOL borgere i september og sidst på året fyraftens arrangement om
Total Knæ Alloplastik.
Derudover var der det samlede Sundheds Kartel Arrangement, denne gang om Ledelse af Primadonnaer.
Så har der været søgt om tilskud til kurser fra tre arbejdspladser, der er med tilskud blevet afholdt et lysken
kursus, et kursus i knæskader og et smerte kursus. Vi vil fortsat gerne opfordre alle medlemmer og
arbejdspladser om at søge tilskud til kurser som kan tage hensyn til særlige faglige interesser og geografi.

Det er vores klare indtryk at fyraftensarrangementer i tidsrummet 17‐20 trækker mange af Jer medlemmer
til og det vil vi selvfølgelig tage hensyn til i planlægningen af forårets arrangementer.

Repræsentantskabsmøde og repræsentationer:
Efterårets repræsentantskabsmøde er veloverstået og der blev truffet følgende beslutninger som direkte
vedrører regionerne.
Fremover skal man kun afholde generalforsamling i regionerne hvert andet år, dvs at når vi har afholdt
generalforsamling i januar går der to år inden den næste, det betyder også at der denne gang vil være valg
til alle de generalforsamlingsvalgte poster i bestyrelsen. Endvidere vil budgettet fremover ikke skulle
godkendes på generalforsamlingen, men kun fremlægges. Så skal det ikke nødvendigvis længere være SU‐
koordinator som skal sidde i regionsbestyrelsen, men SU‐medlemmerne kan blandt sig selv vælge hvem der
skal sidde på pladsen.
Efter et repræsentantskabsmøde skal hovedbestyrelsen altid konstituere sig og Lene Christoffersen sidder i
Udvalget for Praksis og Privat under hovedbestyrelsen. Endvidere sidder Lene i Rådgivende følgegruppe for
Vederlagsfri Fysioterapi og som næstformand i Praksisfonden samt i Fondsbestyrelsen for
forskningsfonden. Preben Weller sidder i Udvalget for Sundhedspolitik og Analyse samt i Udvalget for
Praksis og Privat, valgt af SU‐medlemmerne. Marianne Kongsgaard vores praksiskonsulent sidder i Lands
Samarbejds Udvalget under sygesikrings overenskomsten, er også medlem af Udvalget for Praksis og Privat
samt Udvalget for kvalitet og faglig udvikling.
Som regionsformand sidder jeg i AUOP, Arbejdsmarkeds Udvalget Offentlig Privat under hovedbestyrelsen,
sidder endvidere som FTF‐delegeret (vores hovedorganisation) og DSA‐delegeret (Danske
Sundhedsorganisationers A kasse). Sidder i FTF og SHK (sundhedskartellet) regionalt og deltager i ROS
(regionalt organisations samarbejde) og FHU over ROS (forhandlingsudvalg med regionen). Er Danske
Fysioterapeuters repræsentant på UCN´s (University College Nordjylland)uddannelses udvalg for
fysioterapeut uddannelsen og sidder som observatør i SU (de praktiserendes samarbejdsudvalg).

Arbejdsmarkedet:
Udviklingen
Igennem årets arbejde når man at få berøring med mange emner også langt flere en hvad der oprindeligt
var vores fokus områder. F.x. fylder det arbejdsmarkedspolitiske meget i FTF, SHK og ROS sammenhænge,
hvor der i løbet af året er arbejdet med TR‐ Vilkår, arbejdsmiljø, regionernes og kommunernes økonomi,
organisationsstruktur af regionens sygehuse, løn kommissionens rapport, MED forhandlinger. Senior
ordninger, tre parts midler og hvilke lovgrundlag skal vi være opmærksomme på i forhold til
arbejdsmarkedet. Med den enorme vækst der bliver i antallet af fysioterapeuter fremover vil det være
rigtig vigtigt at vi er opmærksomme på arbejdsmarkedsudviklingen både i forhold til udefra kommende
forhold som påvirker os, men mindst lige så meget i forhold til nye opgaver og ny arbejdsfordeling af
opgaver. I den forbindelse vil jeg nævne den rapport som Region Nordjylland har fået udarbejdet; Behovet
for velfærdsuddannede i Nordjylland. Den viser med al tydelighed at der bliver overskud af fysioterapeuter,
men også underskud af læger og sygeplejersker, så kunne det frække spørgsmål være om vi skal lave
sygepleje opgaver? Det er helt klart at sådan en rapport skal ses i sammen hæng med de mange
udfordringer og de hastigt voksende arbejdsopgaver der er i sundhedsvæsenet, som følge af flere ældre,
indsatser på kroniker området og ny teknologi, ny organisering og samtidig et helt nødvendigt setup for alle

faglige organisationer om hvordan vi kan være med til at løse den arbejdskraft mangel der bliver når
250.000 forlader arbejdsmarkedet over de næste 10 år, men kun 150.000 kommer til. Det er i den store
udfordring at vi skal finde vores solide ben at stå på og udvikle vores arbejdsfelt og dermed skaffe flere
fysioterapeutjobs.

Nordjyske tal og muligheder
Nøgle tallene for den regionale udvikling på vores eget felt er, at skolen optager 120 studerende om året,
dvs at optaget er øget med 50%, i forhold til den netop udgivende rapport mener man, at der vil komme et
overskud på 300‐350 fysioterapeuter frem til 2025. Det tal stemmer godt overens med de lands tal vi
kender i foreningen. Er der så grund til at få sved på panden over det; Nej! Det er en udfordring, men én af
de gode. For set i lyset af de seneste 15 års udvikling har vi oplevet i foreningen at vi er fordoblet i
medlemstal og der er stort set ingen arbejdsløshed. Med det udviklingspotentiale der er på hele det private
arbejdsmarked og de mange opgaver der fortsat skal løses i kommunerne, så tror jeg på, at der kun kan
komme noget godt ud af vores overskud af fysioterapeuter. Vi ved jo fra vores egen regions konference i
2010 at den unge generation har autonome træk, de vil gerne motiveres og engagere sig og så vil de for alt i
verden gerne være med up‐front; og netop det skal vi drage fordel af. Så det skal og vil være en fælles sag
at vi som foreningen sammen med skolerne, de unges interesser og arbejdsmarkedet parter arbejder for en
fortsat vækst for alle potentialer er til stede.

Forskning og udvikling
Tilbage i 2008 planlagde vi en at ville gøre en indsats for dette område og det mundede blandt andet ud i et
stort arrangement i 2009 som blev afviklet i samarbejde med UCN. Hvor vi præsenterede nogle
forskningsprojekter som var i gang eller var blevet lavet af fysioterapeuter her i regionen. Dette
arrangement har udløst en aftale om et kontinuerligt samarbejde imellem UCN, arbejdsmarkedets parter
og Danske Fysioterapeuter. Det er planen at der i 2011 skal afvikles forsknings symposium og intentionen ar
at gøre til en årligt tilbagevendende begivenhed.
Derudover har vi lige i øjeblikket et tæt samarbejde med nogle forskningsfysioterapeuter og læger, hvor vi
kigger kritisk på hvordan man i langt højere grad kan understøtte at lidelser i bevægeapparatet primært bør
behandles non‐operativt. Internationalt er der standard for non‐operativ behandling skal forsøges, inden
det kan vurderes om operativ behandling er nødvendig. Denne udvikling vil vi gerne være med til at
understøtte. Vi har aftalt at mødes med regionen om dette emne og vores formål ar at få ændret
nuværende arbejdsgange og gerne få etableret nogle projekter her i regionen.

Praksissektoren
Vederlagsfri fysioterapi
I orkanens øje er alt stille og roligt og sådan var det er kort øjeblik hvad angår den vederlagsfri fysioterapi.
For efter den centrale konflikt mellem KL og Danske Fysioterapeuter i efteråret 2009 åndede alt fred og
fordragelighed og der var givet håndslag på de gode intentioner skulle følges. Men så brød orkanen

nærmest ud med uformindsket styrke, vel at mærke i nogle Nordjyske kommuner. Hvor man fra kommunal
side af havde meget travlt med at klandre de praktiserende for kun at tænke i penge og udnytte systemet
samt at de ikke var fagligt bevidste, tilmed oplevede vi via de udarbejdede kommunale rapporter, at man
direkte havde misforstået og fejlfortolket overenskomsten og vejledningen på området.
Der har givet anledning til megen bekymring og sure miner hos de praktiserende og med rette. I
samarbejde med de praktiserende og deres kontaktpersoner har vi haft en kritisk dialog med kommunerne
om det uheldige i deres fremfærd. Vi har i SU, samarbejdsudvalget for praksisområdet haft det oppe til
diskussion i løbet af året og haft en grundig dialog med det kommunale sekretariat for området. På trods af
alle vanskelighederne, ser det nu ud til, at der en etableret en god dialog i de kommuner som har haft
problemer. Der er aftalt samarbejdsfora imellem de praktiserende, kommunerne og lægerne i langt de
fleste kommuner.

Netværk
Netop hvad angår samarbejdet imellem kommunerne og de praktiserende, så var der indkaldt til
netværksmøde for de praktiserendes netværkspersoner i november måned. Her var meldingen fra
netværkspersonerne at, i alle kommuner på nær én var der etableret samarbejde og dialogfora imellem
dem og kommunen. Der er dialog og samarbejde om hele træningsområdet, børneområdet, VF og en del
andre emner. Så er en tydelig udvikling i dette samarbejde. Jeg må endnu engang sige, at det var godt at
Marianne Kongsgaard var så fremsynet at få etableret disse netværk.

Besparelsen
Lige optil jul skete der noget ganske forfærdeligt som forstyrrede ikke bare den kommende julefred, men
lavede nogle grimme ridser i lakken. Regions rådet skulle tage stilling til en besparelse på 40 millioner i hele
praksissektoren, det har betydet for fysioterapi området at der er lavet to besparelser der, den ene var den
særlige aftale på rammeaftaler og den anden var Low Back Pain projektet. På trods af dialog i SU, politiker
henvendelser og Marianne Kongsgaards indsatser lykkedes det ikke at beholde projektet, og det simpelthen
så ærgerligt. Nu havde det kørt i to år og fungerede super godt, lægerne var bekendte med det og det
aflastede lægerne og den offentlige økonomi, men det var ikke nok til at bevare det. I Regionens optik er de
tvunget ud i ubehagelige besparelser, men i vores optik virker det uigennemtænkt, eftersom at dette
projekt sparer penge hvad angår speciallæge omkostninger, billeddiagnostik og sygedagpenge. Set i lyset af
problematikken om underskud af læger og overskud af fysioterapeuter, så er dette her projekt et fantastisk
eksempel på opgaveflytning imellem faggrupper, hvor så meget vindes. Men for en stund er det tabt på
gulvet af regionen. Så der skal arbejdes hårdt for at få det og andre lignende projekter op at stå.

Årets gang som praksiskonsulent
v/ Marianne Kongsgaard, Praksiskonsulent:
Det var i år, at evalueringsrapporten på ”Udvidet rygudredning” udkom med anbefalinger dels til yderligere
implementering af denne undersøgelsesmulighed hos de praktiserende læger, dels med implementering i
Nordjysk Rygforum og endelig med en anbefaling til, at de deltagende terapeuter får tilbudt et kursus om

”Den Motiverende Samtale.” Rapporten lægger op til at bevare kvaliteten i undersøgelsen, hvorfor der også
er sket en vurdering og justering i gruppen af deltagende terapeuter.
Efter dette indlæg er skrevet er der desværre sket det at politikerne har skullet finde besparelser på
praksisområdet og i den forbindelse er fysioterapi området ikke gået ram forbi. Det betyder at LBP‐
projektet er sparet væk. Læs mere om dette under regionsformandens indlæg omkring praksissektoren.

Der har været afholdt Apopleksitemadag for 50 fysioterapeuter, dels omkring hjernens plasticitet, dels
omkring evidensen af træningen og dels omkring det tværsektorielle samarbejde, her belyst fra Brønderslev
Rehabiliteringscenter. Temadagen blev afholdt for en del af de Regionale kvalitetsudviklingsmidler.
Jeg har været med til at gøre et tiltag for at få flere klinikker til at modtage studerende. Der blev afholdt et
velbesøgt møde på UNC i april måned, hvor der dels blev orienteret om uddannelsens opbygning og om
placering af de kliniske moduler. Jeg ser det som en særdeles vigtig opgave at få etableret praktikpladser i
praksis. Jeg synes, vi har noget at byde ind med i det Danske Sundhedsvæsen.
M.h.t. de progressive lidelser under VF‐ordningen har jeg udsendt breve til dels de praktiserende
neurologiske speciallæger og til sygehusenes neurologiske afdelinger for at gøre opmærksom på
træningsmuligheden for denne gruppe af patienter. Det er ofte den gruppe af patienter, som endnu har en
tilknytning til arbejdsmarkedet – stor som lille, men som vi virkelig kan gøre noget for. I min optik er der
god sundhedsøkonomi i det tiltag.
På opfordring af én af jer er der afholdt to ”Førstehjælpskurser". Det, jeg har hørt, er, at de er afholdt med
stor succes. Sidder der stadigvæk nogle derude og ærgre sig over, at de ikke kom med, så kontakt mig. Der
er mulighed for at komme med på et andet hold. Tak til Lene for ideen!!
Udover ovennævnte opgaver er der den ugentlige snak med jer via mails og/eller telefon. Der er
samarbejdet med praksissektoren i regionen, samarbejdet med SU‐medlemmerne, med Regionsformanden
og med andre samarbejdspartnere, bl.a. de praktiserende læger. Jeg har været inviteret ud til møder i 12‐
mandsgrupper omkring VF‐ordningen. Dette arbejde er særdeles værdifuldt, idet lægerne ikke altid er helt
opdaterede på ordningerne. Møderne i dette forum bringer godt diskussioner omkring fysioterapi med sig.
Jeg håber, det smitter af på jer.
En anden ny samarbejdspartner er Forskningsleder inden for almen praksis, praktiserende læge i Sæby og
lektor ved Aarhus Universitet Martin Bach Jensen. Han er bl.a. ansat til at igangsætte forskning via Ph.D.
stillinger i almen praksis. Jeg forventer mig meget af et samarbejde med Martin.
Af opgaver i fremtiden er der ”Utilsigtede hændelser”. Iflg. Loven skulle vi egentlig allerede være godt i
gang i praksissektoren, men dels er det kursus, som jeg skulle deltage i her i Region Nordjylland blev aflyst,
og dels er der ikke nogen i fysioterapipraksis, som er startet.
Jeg skal nok holde jer løbende opdateret.
Det har været et travlt, men spændende praksiskonsulent år. Tak for god sparring og konstruktive input fra
jer, så vi i fællesskab kan få fysioterapi sat på den Nordjyske dagsorden.
Godt nytår fra
Marianne Kongsgaard

Årets gang for SUmedlemmerne
v/ Preben Weller, SUkoordinator:
Praksisplan for praktiserende fysioterapeuter
Den helt store knast i året var den længe ventede praksisplan for alment praktiserende fysioterapeuter i
Region Nordjylland, der skulle erstatte praksisplanerne for Viborg Amt og Nordjyllands Amt.
Der har gennem årene været gjort flere tilløb, men af forskellige grunde er processen gang på gang blevet
sat i stå eller udsat. I 2010 blev så endelig året, hvor det lykkedes at komme i mål. Arbejdsgruppen for
praksisplanens tilblivelse har bestået af repræsentanter fra kommunerne, fra forvaltningerne i regionen og
det kommunale sekretariat, samt to fysioterapeuter fra praksissektoren (SU‐medlemmer).
Med deling af myndighedsansvaret mellem region og kommune, havde praksisplanen fået en ekstra
udfordring. Der skulle bl.a. indhentes oplysninger fra kommunerne om deres fysioterapeutiske dækning.
Dette var for at få et samlet overblik over behandlings‐ og træningskapaciteten i regionen. Billedet er efter
indhentning af kommunale oplysninger ikke dækkende. Forståelsen af spørgeskema har været forskellig:
det har været svært at adskille de forskellige funktioner, som kommunalt ansatte fysioterapeuter har. I et
uensartet omfang, er ergoterapeuter, terapeuter i administrative stillinger og andre enten blevet talt med
eller ikke.
Der har også været udfordringer med at få de korrekte oplysninger om ydere i praksissektoren. Der har ikke
været registreret det samme i de forskellige registre. Der har derfor skullet foregå nogle tilpasninger, for at
registreringen kunne blive korrekt.
En praksisplan er det styreredskab som benyttes, når der skal ske tilpasninger af f.eks. kapaciteter.
Desværre er det ikke lykkedes at få beskrevet en udvidelse af den samlede fysioterapeutiske kapacitet,
hvorfor planen mere fremstår som en status end et egentligt udviklingsværktøj. Der er dog lavet en aftale
om at se på kapaciteten midt i den fireårige periode som praksisplanen dækker over, dvs om to år skal det
tages op i SU.
I planen er der anbefalinger der beskriver kvalitetsudviklingsområder, som blandt andet omhandler
sammenhængende forløbsplaner. Indsatsområder kunne f.eks. være beskrivelse af samarbejds‐ og
kommunikationsflader mellem sektorerne.
Praksisplanen har hen over sommeren været i høring. Efter justeringer som følge af høringssvar, står planen
nu overfor den endelige godkendelse i regions rådet.

Temadage og udviklingsmidler
Der har bl.a. været afholdt temadage vedrørende apopleksi og i efteråret er der blevet nedsat en
arbejdsgruppe, som skal planlægge brugen af regionens kvalitetsudviklingsmidler (årligt kr. 76.000)

Økonomisk redegørelse
Det er en årligt tilbagevendende opgave, hvor en arbejdsgruppe analyserer de økonomiske nøgletal, som
leveres af Danske Regioner. De har i år indeholdt så mange fejl, at arbejdsgruppen har måttet starte sit
analysearbejde forfra, netop som det er lykkedes at beskrive verden som den ikke er. Det har i
arbejdsgruppen skabt frustration, at de tilgængelige statistikker ikke har været valide. Nogle forhold som vi
har lært af, så vi forhåbentlig undgår noget lignende fremover.

Undtagelsesredegørelse
Det kommunale sekretariat har ladet udarbejde en undersøgelse, som viste mangelfulde status‐ og
undtagelsesredegørelse, som fysioterapeuterne udarbejder i forbindelse med vederlagsfri patienter.
Konklusionen blev, at det kan vi gøre bedre. De praktiserende fysioterapeuter opfordres til at vægte
kvaliteten højere, samt at der mellem kommunerne og de lokale fysioterapeuter danne dialogfora.

Tilskud til lokale‐ og bassinleje.
Det er en løbende proces og hvor vi hele tiden bliver opmærksomme på faldgruber for vores kollegaer. Der
er blevet nedsat en gruppe, som skal se på problematikken, så fysioterapeuterne og patienterne ikke
risikerer pludselig at stå uden det tilskud, som man regnede med.

Løbende sager
Der aflægges løbende rapport om den aktuelle økonomi på praksisområdet.
Der kommer til stadighed og næsten til hvert møde ansøgning om ydernummer. Der har i flere år ikke
været noget ledigt ydernummer, hvorfor ansøgninger konsekvent får afslag.

Nyvalg af SU‐medlem
Efter mange år på posten valgte Kenneth Madsen at trække sig SU‐medlem op til det netop overståede
valg. Nyvalgt til SU blev Marit Larsen, Nørager Fysioterapi. Preben Weller fik genvalg og er nu SU‐
koordinator. Birthe Bach Nielsen, Arden Fysioterapi og Helle F. Johannesen, Morsø Fysioterapi er de to
øvrige medlemmer.
En stor tak til Kenneth for en kæmpeindsats. Kenneths store indsigt i overenskomstforhold og sin sans for
den gode forhandling vil blive savnet og svær at erstatte.
Godt nytår ønskes af Preben Weller

Regionsformandens ønsker for 2011
Hvis man som regionsformand kunne for lov til at få opfyldt lidt nytårsønsker, så er der umiddelbart nogle
ting som trænger sig på;
¾ At vi forsat kan understøtte job væksten i Nordjylland
¾ At regionen og kommunerne vil være innovative i forhold til at job udvikle for fysioterapeuter
¾ At kommunerne vil indgå i forsknings‐ og udviklingssamarbejder
¾ At kommunerne er fagligt bevidste og løfter deres opgaver på hele det specialiserede område både
hvad angår børn og voksne, samt sørger for at mennesker som har behov for en særlig
rehabiliterings indsats har adgang til denne.
¾ At der fortsat vil være et udviklende samarbejde imellem den offentlige og private sektor

Sidst, men ikke mindst håber vi at se så mange som muligt til generalforsamlingen d. 26. januar, her vil du
få lejlighed til at høre noget uddybende om årets arbejde og de nye udfordringer. Velmødt!
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