
Beretning
region nordjylland

2011/2012



Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 | region norDjyllanD2 | Indhold

af danske Fysioterapeuter,  
region nordjylland

et er mig en glæde at præsentere jer for regions
bestyrelsens beretning 2011 – 2012. i beretningen kan 
i i korte træk læse lidt om, hvad regionsbestyrelsen 

har beskæftiget sig med de sidste to år. 
Som følge af johnny Kuhr’s sygdom, blev tina lambrecht 

i maj 2012 konstitueret som landsformand, og jeg, gitte nør
gaard nielsen, blev derfor konstitueret som regionsformand af 
regionsbestyrelsen i nordjylland. det har været meget udfor
drede at tiltræde som konstitueret regionsformand, men jeg 
føler mig godt tilpas i jobbet. jeg har siddet i regionsbestyrelsen 
i to omgange, anden gang valgt af tillidsrepræsentanterne. jeg 
har altid fundet bestyrelsesarbejdet meget spændende, så det 
er et privilegium at prøve at være konstitueret regionsformand.

gennem min post som fællestillidsrepræsentant på  aalborg 
Sygehus har jeg viden indenfor det offentlige område. det er 
spændende at få lov til at arbejde mere politisk med denne 
viden. På det praktiserende område var min viden mere 
sparsom, men det er meget lærerigt at få kendskab til dette 
område, og jeg gør mit bedste for at suge viden til mig.

jeg håber at denne beretning vil give alle jer medlemmer et 
godt indtryk af hvad vi laver i regionsbestyrelsen, og at i på 
baggrund af beretningen vil være med til at tage en god debat 
om bestyrelsens arbejde de næste 2 år på vores generalforsam
ling. 

Gitte Nørgaard Nielsen,
konstitueret regionsformand
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Menige medlemmer valgt på  
generalforsamlingen i 2010:

gitte nørgaard,  
konstitueret 
regionsformand

anne Kirstine jensen 
arbejder som visitator i 
Brønderslev Kommune.

Ulla Poulsen  
arbejder på 
aalborg Sygehus.

annette Weigelt  
Suppleant, supplerer i øjeblikket for 
Brian mølgaard, fra aalborg Kommune 
som holder orlov fra bestyrelsen. 
arbejder på thymors Sygehus

Preben Weller  
Suppleant, har klinik i Hobro, 
har siddet i hovedbestyrelsen 
indtil 2012.

lene Christoffersen 
Har klinik i Storvorde. Har siddet i hoved
bestyrelse indtil 2012, udvalget for Praksis 
og Privat og Forskningsfonden.

Repræsentanter for TR:

Charlotte Krog Sørensen 
Valgt ind i bestyrelsen fra tillids
repræsentantkredsen i regionen. 
arbejder i aalborg Kommune

tina Kaas jensen 
Suppleant og tillidsrepræsentant 
på Sygehus Himmerland Hobro

marit larsen 
Har klinik i nørager

Repræsentant for de studerende:

jette thomsen 
Valgt ind af de 
studerende på UCn

Repræsentanter for praktiserendes 
SU-medlemmer
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i bliver flere og flere fysioterapeuter. de seneste par 
år har stadig flere søgt ind på fysioterapeutuddan
nelsen. med det nuværende optag på fysioterapeut

uddannelserne vil der i 2020 på landsplan være 5000 flere 
fysioterapeuter, end der er idag. og de skal alle have et job. en 
analyse danske Fysioterapeuter lavede i sommeren 2012 viser 
desuden, at fysioterapeuter er en af de faggrupper der bliver 
længe på arbejdsmarkedet. derfor har regionsbestyrelsen haft 
et opmærksomt øje på beskæftigelsessituationen i regionen.

der har været besparelser på dagsorden flere steder i regio
nen. Blandt andet har regionens sygehuse været økonomisk 
presset og ramt af ansættelsesstop, og i regionens kommuner 
har der også været en meget stram økonomisk ramme. det har 
derfor været vigtigt for regionsbestyrelsen at holde øje med, at 
besparelserne ikke har ført til forringelser i forhold til de fysio
terapeutiske tilbud til borgerne. 

nye mUligHeder På SygeHUSene
regionsbestyrelsen har også haft fokus på, hvor alle de nye 
mange fysioterapeuter skal arbejde i fremtiden. regionsbesty
relsen har bl.a., i løbet af beretningsperioden, diskuteret fysio
terapeuternes rolle på de nye fælles akutmodtagelser Fam. til 
et bestyrelsesmøde havde regionsbestyrelsen besøg af Hans 
erik madsen, chefterapeut ved aalborg Universitetshospital, og 
Helle opstrup jensen, ledende terapeut, aalborg Universitets
hospital. de holdte oplæg om de udfordringer og muligheder 
der er for fysioterapien på sygehusene fremover og om, hvilke 
kompetencer fysioterapeuter skal besidde for at gribe disse 
muligheder.

regionsbestyrelsen har holdt øje med beskæftigelsen og 
med, hvor mange ledige fysioterapeuter der har været i regio
nen. i 2012 har der i gennemsnit været en ledighed blandt fysio
terapeuter på tre procent. det er fortrinsvis nyuddannede der 
er ledige.

BeSKæFtigelSe

ledigHed 
oplysninger fra danske Sundhedsorganisationers akasse viser, at 
ledigheden her i region nordjylland pr. 1. januar 2012 er på 1,34 %.

Fuldtidsledighedsprocent for fysioterapeuter i region nordjylland

V

DiMiTTenDeR i Region noRDjyllanD:

2011: 63
2012: 63
Med forbehold for æNdriNGer.  
Kilde: Kilde dst, Kot saMt daNsKe fysioterapeuters eGNe bereGNiNGer
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regionsbestyrelsen har fulgt med i arbejdet med regionens 
fremtidige ledelsesmæssige organisering (Flo). det har været 
vigtigt at holde øje med, om ergo og fysioterapierne på regio
nens sygehuse blev decentraliseret,  eller om de forblev sam
lede enheder. den konstituerede regionsformand er med i for
handlingsgruppen som arbejder med at lave en ny med aftale, 
som matcher den nye struktur.

SamarBejdSUdValget
2011 og især 2012 har været år præget af en hård tone i arbej
det i samarbejdsudvalget for praktiserende fysioterapeuter. 
tonen er blevet skærpet, og det har været svært at få noget 
konstruktivt igennem fra fysioterapeuternes side. dertil er 
der kommet øget fokus på styring af økonomien, hvor rigs
revisionens rapport fra 2012 bl.a. påpeger, at der er for få og for 
dårlige økonomiske styringsredskaber på praksisområdet. Som 
tidligere år er der ikke uddelt nye ydernumre og ingen delinger 
givet. 

i 2012 har de såkaldte paragraf17 ansættelser fyldt en del 
på regionsbestyrelsens dagsorden. Paragraf 17ansættelser 
giver klinikker med ydernummer mulighed for at ansætte 
fysioterapeuter under særlige forhold. dette har dog skabt pro
blemer for flere fysioterapeuter i regionen. region nordjylland 
havde nemlig pålagt 19 klinikker med ydernummer et omsæt
ningsloft på deres paragraf 17ansættelser. Seks klinikker blev 
tilmed pålagt et krav om tilbagebetaling af honorar. 

For første gang måtte regionsbestyrelsen have en bisidder 
fra danske Fysioterapeuters sekretariat med for at behandle 
klagesagerne. lige lidt hjalp det. Samtlige sager blev derfor 
videresendt til landssamarbejdsudvalget, der omgjorde dem 
alle.  alle tilbagebetalingskrav blev afvist og nye omsætnings
lofter blev beskrevet. denne afgørelse i landssamarbejds
udvalget har nu forplantet sig til de øvrige regioner. 

Kontrolstatistikarbejdet er en årlig undersøgelse af yder
mønsteret for den enkelte fysioterapeut på klinikker med yder
nummer. arbejdet er fastsat i overenskomsten og varetages af 
samarbejdsudvalget. Ved kontrolstatistikarbejdet i 2012 blev 
der for første gang set på enkeltydelser. især har fokus været 
rettet mod anvendelsen af særligt tidskrævende tillæg, som 
ifølge overenskomsten må tages i anvendelse i ”tilfælde som 
er særligt tidskrævende”. det giver plads til fortolkning, både 
fra ydernes og administrationen side. det har vist sig, at nogle 
ydere bruger ydelsen rigtig meget, hvilket har fået samarbejds
udvalget til at lægge en øvre grænse på det fremtidige forbrug. 
Statistisk er der altid nogen der fraviger et gennemsnit, og i 
langt de fleste sager, der er blevet behandlet, er klinikkens for
klaringer og forbrug taget til efterretning. 
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tilbage i 2008 besluttede regionsbestyrelsen at 
sætte fokus på forskning og udvikling. dette var 
optakten til, at regionsbestyrelsen besluttede at 

indgå i et samarbejde om afholdelsen af et forsknings og 
udviklingssymposium, og at regionsbestyrelsen samtidigt ville 
holde sig for øje, at de faglige arrangementer, arrangeret af 
danske Fysioterapeuter, region nordjylland, skulle bibringe 
medlemmerne den nyeste evidens indenfor udvalgte faglige 
områder. 

ForSKningSSymPoSiUm
det første nordjyske forsknings og udviklingssymposium så 
sit lys i 2011. Symposiet blev arrangeret som et samarbejde 
mellem UCn, genoptræningsenheden i aalborg Kommune, 
arkadens Fysioterapi, ergo og Fysioterapien ved aalborg Uni
versitetshospital, thomas gravennielsen og danske Fysiotera
peuter, region nordjylland.

målet med symposierne er at skabe et forum for udveksling 
af erfaringer fra og om forsknings og udviklingsaktiviteter 
indenfor fysioterapien. det første symposium havde rehabilite
ring som tema. Hovedtalerne på symposiet var morten Zacho 
og jette Bangshaab. morten Zacho holdt oplæg om effekten 
af træning af patienter med fx Kol, diabetes, cancer mm. 
jette Bangshaab fortalte om de muligheder og udfordringer, 
der ligger i at arbejde med forsknings og udviklingsaktiviteter 
indenfor rehabilitering. jettes oplæg belyste, gennem konkrete 
forsknings og udviklingsprojekter fra praksissektoren, kryds

feltet mellem standarder for, hvordan viden og evidens tilveje
bringes og anvendes, og den udfordring, at praksissektoren er 
forskelligartet og under konstant udvikling. 

På forsknings og udviklingssymposiet i 2012 var temaet 
fysisk aktivitet og træning som behandling. tre internationalt 
anerkendte forskere holdte hvert et oplæg. Professor og forsk
ningsleder ewa roos holdt oplæg om træning til knæartrose
patienter. lektor Birgit juulChristensens oplæg omhandlede 
undersøgelser, der viser evidens for intensiv fysisk træning 
som effektiv behandling af skuldersmerter. Seniorforsker tom 
Petersen præsenterede og diskuterede egne og andres resulta
ter vedr. hvordan vi bedst forebygger, klassificerer og behandler 
patienter med vedvarende lænderygsmerter. Symposierne bød 
desuden på posterwalks og præsentationer af igangværende 
eller afsluttede forsknings eller udviklingsprojekter. 

Forskningssymposiet har begge år været en stor succes. i 
2011 deltog 170 medlemmer mens 180 fysioterapeuter valgte at 
være med i 2012. 

KValitetSUdViKlingSPUljen
i region nordjylland er der nedsat en kvalitetsudviklingspulje 
som har til formål, at støtte regionale projekter, som kan kva
litetsudvikle det fysioterapeutiske praksisområde. alle prakti
serende fysioterapeuter kan ansøge om midler fra puljen. der 
er fortsat penge i puljen, som gerne skulle blive brugt i løbet af 
2013. 

Praksiskonsulent marianne Kongsgaard beretter, at hendes 
arbejdsopgaver har koncentreret sig om de regionale visita
tionsretningslinjer: rygforløbsprogrammet, skulderforløb og 
knæartroseforløb. 

Seks klinikker i region nordjylland er med i et pilotprojekt 
som udspringer af konceptet godt liv med artrose i danmark 
(gla:d). Seks praktiserende fysioterapeuter har gennemført en 
særlig uddannelse og er blevet certificeret til opgaven. Klinik
kerne startede deres inklusion af patienter 1. februar 2013 og 
projektet forventes afsluttet 1. juni dette år. 

Faglig UdViKling

I

Mange fysioterapeuter var samlet for at høre Jette bangshaabs oplæg 
om viden, evidens og virkning i rehabiliteringen.
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MeDleMMeRneS oveRenSkoMSTeR i Region noRDjyllanD:

2. kvartal 2012 1. kvartal 2013 Procentvis afvigelse

Kl 266 277 4,1%

regioner 214 214 0,0%

Staten 22 23 4,5%

Praksis 289 297 2,8%

Private 19 17 10,5%

andre overenskomster 1 0 100%

Uoplyst 74 72 2,7%

i alt i Region nordjylland 885 900 1,7%

i alt i hele landet 9332 9450 1,3%
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UddannelSe
at dømme efter det stigende antal ansøgere til fysio
terapeutuddannelsen er det blevet populært at være 
fysioterapeut, og blandt de nye studerende ser man 

også stadig flere mænd. i sommeren 2012 var 35% procent af 
de studerende der blev optaget på fysioterapeutuddannelsen 
på UCn mænd. det er ny rekord. det betyder også, at mændene 
nu fylder mere på fysioterapiuddannelsen end på lægestudiet. 
derudover er andelen af fysioterapeutstuderende der færdig
gør deres uddannelse meget høj.

regionsbestyrelsen har sat fokus på indsatsen overfor de 
studerende. Formålet er, at skabe en øget interesse for danske 
Fysioterapeuter og sikre flere medlemmer blandt de stude
rende. derfor tog tidligere regionsformand tina lambrecht i 
efteråret 2011 initiativ til en netværksgruppe af studerende, 
som skal være med til skabe idéer til arrangementer for stude
rende og reklamere for dem på UCn. På nuværende tidspunkt 
består netværksgruppen af fem studerende fra 2. 6. og 11. 
modul.

netværksgruppen har i den sidste tid, i samarbejde med 
regions bestyrelsen, arbejdet på at få to arrangementer op at 
stå. det første arrangement skulle have været afholdt i som
meren 2012, men blev desværre aflyst pga sygdom. Planen 
er at gennemføre dette arrangement senere. det andet af de 
arrangementer, netværksgruppen har arbejdet på, vil blive 
afholdt i april 2013. Her vil de fysioterapeutstuderende blive 
budt indenfor til et spændende arrangement om akupunktur. 

anTal STUDeRenDe På fySioTeRaPeUTUDDannelSen På UCn:

2011: 119
2012: 120
Kilde: www.Kot.dK

D

langt flere mænd end tidligere har nu deres daglige gang på uCN
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regionSFormanden På BeSøg
Som en del af indsatsen for at øge de studerendes interesse for 
foreningen, har regionformanden også besøgt de studerende 
på UCn. regionsformanden besøger de studerende flere gange 
i løbet af deres studietid, nemlig på 1., 5. og 14. modul af uddan
nelsen. Formålet med besøgene er, at rekruttere medlemmer 
blandt de studerende. regionsformanden fortæller derfor de 
studerende om, hvordan danske Fysioterapeuter konkret arbej
der for fagets udvikling, for at sikre fremtidens mange fysio
terapeuter job og ikke mindst for at sikre gode løn og ansæt
telsesvilkår for medlemmerne. 

regionsformanden fortæller desuden de studerende om 
fordelene ved at være medlem som studerende, som fx rabat 
på studiebøger.  efter regionsformandens besøg bliver de stu
derende opfordret til at evaluere mødet, så danske Fysiotera
peuter kan følge effekten af arbejdet. og indsatsen må siges 
at have virket. organisationsprocenten blandt de studerende er 
steget fra 67% i 1. kvartal 2012 til 89% i 1. kvartal 2013.

PraKtiK
i beretningsperioden er der opstået en problematik om prak
tikpladser i praksissektoren. regionen har ønsket at limitere de 
klinikker der tilbyder at være praktiksted. regionsbestyrelsen 
har haft en dialog med regionen med fokus på at løse problem
stillingen. regionsbestyrelsens mål har været, at klinikkerne 
ikke skal pålægges limitering, samt at sikre et tilstrækkeligt 
antal praktiksteder. Vi forsøger fortsat i et samarbejde med 
regionen og klinikkerne at finde en løsning. 

oRganiSaTionSPRoCenT i DanSke fySioTeRaPeUTeR  
blanDT STUDeRenDe På UCn:

2012: 67%
2013: 89%
opGJort i årets første Kvartal

På UCn i aalborg er der: 

 420
STUDeRenDe åRligT

 84%
genneMføReR UDDannelSen

 40
MåneDeR TageR DeT   
i genneMSniT aT koMMe  
igenneM STUDieT

 93%
UDTRykkeR aT De  
haR høj STUDieglæDe

Kilde: NatioNal eNNova studeNtertilfredshedsuNdersøGelse på uC 2012
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PolitiSK 
intereSSeVaretagelSe

2011 og 2012 satte regionsbestyrelsen fokus på den 
politiske interessevaretagelse. dette betød at regi
onsbestyrelsen ville i tale med flere politikere men 

også, at man ville involvere flere fysioterapeuter i foreningens 
politiske arbejde. traditionen i danske Fysioterapeuter har 
ellers været, at det alene var formanden samt regionsformæn
dene, som havde kontakten til politikerne. med den nye måde 
at arbejde på, er regionsbestyrelsesmedlemmerne blevet ”slup
pet løs” på politikerne med en håndfuld udvalgte budskaber. 
Blandt disse budskaber er fx behovet for mere fysioterapi i 
psykiatrien, hverdagsrehabilitering, specialisering, afspeciali
sering og perspektiverne i at tilbyde udvalgte patientgrupper 
konservativ behandling frem for operation. regionsbestyrelsen 
har oplevet god dialog med de politikere der har taget imod 
vores invitation.

regionsbestyrelsen har aflagt besøg i flere kommuner og 
talt med relevante politikere i bl.a. Frederikshavn, Vesthimmer
land, thisted, aalborg og mariagerfjord.

Børn i BeVægelSe
i marts 2012 lagde folketingsmedlem Flemming møller mor
tensen (a) og tidligere regionsformand tina lambrecht, vejen 
forbi “Børn i Bevægelse” i aars. Flemming møller mortensen er 
forebyggelsesordfører for Socialdemokraterne og formand for 
Sundheds og Forebyggelsesudvalget.

”Børn i bevægelse” arbejder bl.a. med for tidligt fødte børn, 
børn med sansemæssige, motoriske, perceptuelle og kognitive 
vanskeligheder og børn med varig nedsat fysisk og psykisk 
funktionsevne. 

tidligere regionsformand tina lambrecht opfordrede den 
socialdemokratiske forebyggelsesordfører til at ændre lovgiv
ningen, så kravene til kommunerne er klare og tydelige. Poli
tikerne i Vesthimmerland Kommune skal have stor ros for at 
satse på forebyggelse, og regionsbestyrelsen er ikke i tvivl om, 
at forebyggelsesindsatsen i fremtiden vil gavne både børnene, 
deres familier og kommunens økonomi. Børn og familier i alle 
dele af danmark bør derfor have mulighed for at få det tilbud, 
som ”Børn i Bevægelse” giver børnene i Vesthimmerland.

i løbet af beretningsperioden har regionsbestyrelsen til 
bestyrelsesmøderne haft fokus på en række forskellige politi
ske temaer bl.a. fysioterapi indenfor sygehussektoren, træning 
frem for operation og genoptræning.  regionsbestyrelsen har 
arbejdet på, at der kommer fokus på nødvendigheden af fysisk 
aktivitet til hjemmeboende psykiatriske patienter.

FolKetingSValg 2011
i forbindelse med folketingsvalget 2011 gav danske Fysiotera
peuter også medlemmerne mulighed for at møde lokale poli
tikere da regionsbestyrelsen arrangerede en valgdebat i regio
nen. mødet bød på en spændende debat mellem Karl Bornhøft 
(SF), Flemming møller mortensen (S), anders Broholm (V) og 
thomas Krarup (C) og 30 af regionens fysioterapeuter.

regionernes fremtid var det altoverskyggende tema for 
mødet. mens Karl Bornhøft (SF) og Flemming møller morten
sen (S) begge var enige om, at en nedlæggelse af regionerne 
vil være en katastrofe, var panelets to andre deltagere anders 
Broholm (V) og thomas Krarup (C) enige om, at en nedlæggelse 
af regionerne er det bedste, der kan ske for det danske og nord
jyske sundhedsvæsen, og at kommunerne skal spille en langt 
større rolle.

I

ifølge tidligere regionsformand tina lambrecht er “børn i bevægelse” et 
af danmarks mest progressive fysioterapeutiske tilbud til børn og unge. 
regionsbestyrelsen håber, at flemming Møller Mortensen vil bære de 
gode erfaringer videre til sine folketingskolleger.
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genoPtræning
i foråret 2011 afslørede en undersøgelse af genoptræningsom
rådet, som danske Fysioterapeuter fik foretaget i samarbejde 
med ergoterapeutforeningen, ældre Sagen og danske Handica
porganisationer, at ventetiden på genoptræning efter udskri
velse er steget. Undersøgelsen viste, at nordjyder må vente 
helt op til to uger på genoptræningsforløb. Undersøgelsen viste 
dog samtidigt også, at det trods alt går fremad.  Siden kom
munerne i 2007 overtog genoptræningen, er det hvert år blevet 
bedre. 

det er her vigtigt at huske, at danske Fysioterapeuter laver 
sådanne undersøgelser for at skaffe flere ressourcer til fysio
terapi, og at foreningen anerkender det arbejde de kommunalt 
ansatte fysioterapeuter udfører.

FySioteraPi På 
aKUtmodtagelSerne
i efteråret 2012 tog regionsbestyrelsen initiativ til at komme 
i dialog med regionens råd for fælles akutmodtagelse (Fam). 
Famrådet skal understøtte og udvikle implementeringen 
af fælles akutmodtagelser på regionens sygehuse, og rådet 
består af repræsentanter fra de fire sygehuse i regionen. For
målet med besøget var, at tale om regionens mulighed for 
at udnytte fysioterapeutiske kompetencer på skadestuerne. 
regionsbestyrelsen fik lejlighed til at fortælle rådet lidt om, 
hvilke kompetencer fysioterapeuter vil kunne bidrage med på 
akutmodtagelserne, fx at fysioterapeuter selvstændigt kan 
undersøge og færdigbehandle patienter med muskuloskeletale 
skader. 

rePræSentantSKaB 2012
repræsentantskab 2012 blev afholdt d. 2. og 3. november. 
region nordjylland har tre pladser i repræsentantskabet, og var 
repræsenteret af lene Christoffersen, marit larsen og anne 
Kirstine jensen fra regionsbestyrelsen. På repræsentantska
bet blev det blandt andet besluttet at de nuværende fagfora 
og faggrupper for fremtiden skal være faglige selskaber eller 
specialebærende faglige selskaber under paraplyorganisationen 
dansk Selskab for Fysioterapi. 

du kan se referatet og øvrige beslutninger fra repræsen
tantskabet her: http://fysio.dk/org/reprasentantskabet/ 
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om en del af regionsbestyrelsens indsats for at 
arbejde for nye beskæftigelsesmuligheder til både de 
nuværende og kommende fysioterapeuter har regi

onsbestyrelsen fulgt meget med i den faglige og professions
mæssige udvikling indenfor faget.  at sikre medlemmernes 
faglige udvikling har også været formålet med en række 
medlems arrangementer som regionsbestyrelsen har arrangeret 
i løbet af 201112.

der har generelt været stor tilslutning til de arrangementer 
regionsbestyrelsen har arrangeret. i foråret 2011 inviterede 
regionsbestyrelsen indenfor til et medlemsmøde hvor fysio
terapeut jane andreasen fortalte om hvordan evidensbaseret 
praksis bruges i dagligdagen. regionsbestyrelsen inviterede i 
foråret 2012 medlemmerne til et spændende møde om kroniske 
smertepatienter, hvor fysioterapeut og specialist i muskuloske
letal fysioterapi, inge riis, fortalte om trinfortrin modellen for 
træning af patienter med kroniske smerter. 

regionsbestyrelsen arrangerede i samarbejde med ergo
terapeutforeningen og danske Sygeplejeråd en debataften, hvor 
70 fysioterapeuter, ergoterapeuter og sygeplejersker deltog i en 
debat om hjerneskaderehabilitering sammen med udvalgte poli
tikere på kommunalt, regionalt og nationalt niveau.

debatten tog udgangspunkt i nye forløbsprogrammer om 
rehabilitering af børn og voksne med erhvervet hjerneskade, 
som Sundhedsstyrelsen udgav i 2011, samt i en mtVrapport 
om hjerneskaderehabilitering, som Sundhedsstyrelsen ligeledes 
udgav 2011. 

en mtVrapport er en medicinsk teknologivurdering som 
har til formål, at samle den viden der foreligger om en given 
medicinsk teknologi. af rapporten fremgår det, at der er helt 
afgørende elementer som må inddrages for at nå en vellykket 
rehabilitering af hjerneskadede. en tværfaglig indsats og en høj 
specialisering blandt de sundhedsfaglige, har stor betydning for 
rehabiliteringsforløbene. 

emnet var særligt relevant i region nordjylland med udsigterne 
til, at hjerneskaderehabiliteringscenteret i Sindal skulle lukke.

i sommeren 2012 arrangerede regionsbestyrelsen et med
lemsmøde om skulderpatienter. ortopædkirurg Steen Bo Kalms 
og fysioterapeuterne Christine nørgaard og maibritt lykke 
jensen fortalte om skulderoperationer, komplikationer og det 
postoperative forløb og genoptræning. 

medlemSaKtiViteter

S

der udsendes nyhedsbrev når der er nyheder 
på regionens hjemmeside. der er over 500 
tilmeldte på vores nyhedsbrev, hvilket er 
over 50% af medlemmerne i nordjylland. 
det er super flot.

debatmødet om hjerneskaderehabilitering trak ikke kun fysioterapeuter 
til. også ergoterapeuter, sygeplejersker, talepædagoger og neuropsyko-
loger var mødt op.
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i efteråret 2012 bød regionsbestyrelsen medlemmerne 
indenfor til bl.a. en temaaften om knæskader. Fysioterapeut 
Peter rheinlænder og ortopædkirurgisk overlæge Hans Peter 
jensen belyste henholdsvis den ortopædkirurgiske samt den 
fysio terapeutiske tilgang til patienter med denne type af ska
der. der deltog 115 fysioterapeuter.

i 2011 blev der etableret et større netværk på for kommunalt 
ansatte rygterapeuter. netværket har bl.a. stået for afholdel
sen af en temadag om diagnostik og behandling af patienter 
med lumbal diskusprolaps, hvor 32 Kommunalt ansatte ryg
fysioterapeuter fra ni kommuner i region nordjylland var 
repræsenterede.

regionsbestyrelsen har desuden været med til at støtte et 
kursus med lotte Pårup i aarden Fysioterapi. 

det er vigtigt for regionsbestyrelsen, at de arrangementer 
der bliver afholdt for medlemmer har en bred geografisk spred
ning. regionsbestyrelsen er desuden bekendt med, at der rundt 
omkring i regionen bliver afholdt mange spændende faglige 
arrangementer, og at lige så mange medlemmer sikkert går 
med en god ide i maven. derfor har regionsbestyrelsen afsat 
økonomiske midler til afholdelse af medlemsarrangementer.  

Har du eller din arbejdsplads lyst til at 
arrangere en temadag? Søg økonomisk 
støtte hos regionsbestyrelsens 
arrangements pulje.

www.fySio.Dk/RegioneR/noRDjyllanD/lav-eT-
aRRangeMenT/ fa-eT-aRRangeMenT-Pa-voReS-hjeMMeSiDe/
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ennem de sidste par år har der i region nordjylland 
siddet en tværfaglig sammensat arbejdsgruppe som 
har haft til opgave, at udarbejde en rapport med 

anbefalinger for udviklingen af neurorehabiliteringsområdet i 
regionen. arbejdsgruppen var tværfagligt sammensat og har 
også været repræsenteret af fysioteraputer. 

gruppens endelige rapport blev færdig i efteråret 2012 og 
blev præsenteret for en udvidet regionsdirektion. rapporten 
indeholder en lang række anbefalinger, som samlet set skal 
tage hånd om patienten og borgeren i et rehabiliteringsforløb. 
Blandt andet lægges der i rapporten vægt på, at borgeren eller 
patientens skal sikres adgang til en tværfaglige og specialiseret 
indsats på tværs af sektorer.

den udvidede regionsdirektion godkendte gruppens arbejde 
og det blev videre besluttet, at man på baggrund af rapporten 
bør udarbejde et samlet forslag til neurorehabiliteringsområdet 
i regionen.

de nye nationale anbefalinger på området, i form af for
løbsprogrammer for rehabilitering af erhvervet hjerneskade 
og Sundhedsstyrelsens mtVrapport betyder, at der i region 
nordjylland må påregnes at skulle fokuseres ekstra meget på 
hjerneskadeområdet i den nærmeste fremtid. at der nu er kom
met nationalt definerede krav til organisering og kompetencer 
vil også betyde, at der såvel organisatorisk som økonomisk må 
ske en yderligere prioritering af området.

regionsbestyrelsen følger til stadighed med i dette område, 
eftersom det er vigtigt at den nordjyske borger sikres adgang 
til et fagligt dækkende tilbud.

du kan læse hele rapporten og dens anbefalinger her:
http://edocfiler.rn.dk/den%20udvidede%20direktion/ 
2012-08-23%2012.30/dagsorden/referat/internet/ 
2012-09-11%2009.55.30/attachments/1651673-1753872-1.pdf 

neUroreHaBilitering 
Under UdViKling
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