Referat Regionsbestyrelsesmøde
d.18. april 2018
Mødet afholdes i lokale A Sofiendalsvej 3 Aalborg
Afbud fra Christine Bak. Maria deltager kun formiddag.
DAGSORDEN:
Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent
REFERAT
Ordstyrer: Birthe
Referent: Julie

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og tidsplan
REFERAT
Pkt. 16 flyttes til efter pkt. 9, så Maria kan deltage. Sundspurt under evt.

Pkt. 3: Opfølgning fra sidst
REFERAT
Medlemstilfredshedsundersøgelse: der har været et ønske fra regionsbestyrelsen til seneste møde om at en
fra sekretariatet gennemgår resultater af medlemsundersøgelsen. Dette er ikke blevet sat i værk. Det er
fortsat et ønske fra bestyrelsen at få resultaterne gennemgået også med henblik på at få mulighed for at
stille mere lokale spørgsmål til næste undersøgelse. Planlægges til næste møde 11. juni.

Pkt. 4: Kort orientering fra regionsformand og diskussion af relevante emner (Gitte)
REFERAT
Der er stor fokus på overenskomstforhandlingerne i øjeblikket, vi skal huske at det ikke kun er på det
statslige- regionale og kommunale område der forhandles overenskomster til fysioterapeuter.
Praksisområdet gik i gang med overenskomstfornyelse i efteråret, der er pause pga. de andre forhandlinger,
når disse er afsluttet, begynder forhandlingerne igen.
Helhedstilbuddet i Hjørring Kommune: det er besluttet, at der ikke skal være fysioterapeuter ansat i
beskæftigelsesindsatsen. Der er fyret fem fysioterapeuter. Helhedstilbuddet er en tværfaglig indsats for at få

borgerne tilbage på arbejdsmarkedet, hvorfor det er uhensigtsmæssigt og uforståeligt at fjerne den
fysioterapeutiske indsats. Gitte har været i kontakt med arbejdsmarkedsudvalg, politikere og embedsmænd
for at gøre opmærksom på problematikken uden beslutningen dog er ændret. Planen er i stedet at ansætte
ergoterapeuter. Pressen har vist interesse og der har været nyheder i flere medier.
Gitte er genudpeget til at sidde i uddannelsesudvalg på UCN.
Lovforslag omkring genoptræning efter syv kalenderdage skal behandles 19. april. DFys forsøger at påvirke
lovforslaget.

Pkt. 5: Kort orientering fra Regionsbestyrelsesmedlemmer
REFERAT
Maria: brugt meget tid på nødberedsskabsforhandling, i forbindelse med lockout, men det er ved at være på
plads. Der skal ansættes ny områdeleder i Fysio- og ergoterapien Aalborg Universitetshospital.
Preben: ny fagchef i Mariagerfjord Kommune. Der er udarbejdet bedre udbudsmateriale ift. frit valg på
genoptræning med større økonomisk ramme end tidligere.

Pkt. 6: Kort orientering fra Samarbejdsudvalgsmedlemmer (Preben og Birthe)
REFERAT
Der har ikke været møde siden sidst.

Pkt. 7: Kort orientering fra Region Nordjyllands Hovedudvalg (Maria)
Herunder spørgsmål til referater
REFERAT
Mål omkring 10 % færre ambulante besøg i 2018 - i stedet digitale besøg.
Stort fokus på it-sikkerhed efter indførelsen af persondataforordningen.
Evaluering af arbejdsmiljø: årshjul, hvor forskellige punkter skal fast på i løbet af året. Kampagne for at
nedbringe sygefravær. Fokus på politikken omkring 80-20, hvor 80 % er fuldtidsansatte og resten er deltid.

Pkt. 8: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Lise)
Herunder spørgsmål til referater der kan findes på hjemmesiden
REFERAT
Der blev afholdt ekstra TR netværksmøde d. 23. marts.
Stort fokus på konflikten og koordinering af indsatser.

Pkt. 9: Politisk opgavevaretagelse
Status på politikermøder gives på mødet.
Se planerne i referat fra mødet 31. januar.
REFERAT
Endnu ikke igangsat, da der i stedet er arbejdet ihærdigt med opgaver omkring overenskomst og
beskæftigelsesindsatsen i Hjørring.
Vedr. Fysioterapeuter i lægepraksis:
En læge i Aars har ansat en fysioterapeut.
REFERAT
Der er et samarbejde mellem Benefit og læge i Frederikshavn

Fysioterapeuter i folkeskolen:
REFERAT
DFys er i gang med at se på hvordan denne indsats kan revitaliseres. Lise Stensgaard er indkaldt til møde i
sekretariatet. Enighed i bestyrelsen om, at det er en vigtig og relevant indsats, men det er svært, fordi det er
et nyt område, nye samarbejdspartnere og der er begrænsede ressourcer. Der er forslag om at invitere nye
skolebestyrelser til møde på Sofiendalsvej for at informere om muligheder for fysisk aktivitet i folkeskolen.

Pkt. 10: Arrangementer
Ideer til arrangementer:
Ganganalysearrangement.
Lene Duus planlægger, f.eks. med underviser på UCN Lars Henrik Larsen. Måske efterår 2018.
Netværksmøde for fysioterapeuter der arbejder med træning i naturen:
Netværksmøde for fysioterapeuter der arbejder med hverdagsrehabilitering:
Sekretariat arbejder med en model for netværk. Opstart, drift osv. Vi afventer denne.

Fysioterapeuter i Folkeskolen: oplægsholder Lise Stensgaard om erfaringer og evaluering at projekt
Fysioterapeut i børnehaveklasse i Vesthimmerland kommune. Et medlemsmøde
DFys er i gang med at se på hvordan denne indsats kan revitaliseres. Lise Stensgaard er indkaldt til møde i
sekretariatet.
REFERAT
Vi afventer resultatet af dette, mødet afholdes ultimo juni.
Lytte-møder:
Planlægningsgruppe: Maria, Christina og Gitte.
Efterår 2018. Gerne i Aalborg en dag hvor der er TR møde. Der kan også afholdes et møde Hjørring, Julie
hjælper gerne med lokaler.
REFERAT
Det kan tidligst blive i efteråret, for vi kan ikke nå at annoncere.
Arrangement om smerte sammen med et netværksmøde for fysioterapeuter, der arbejder indenfor
beskæftigelsesindsatsen:
Christina og Anne Kirstine planlægger sammen med fysioterapeuter fra Jammerbugt kommune.
Det er planen, at netværket holder møde inden arrangementet.

REFERAT
Oplægsholder Anders Lind. Dato 6. juni 2018. Gitte kan ikke deltage
Jens Olesen har tilbudt at holde et arrangement ”Hvad er god fysioterapi? ”
Mødet har været afholdt i Midt. Interessant aften hvor et andet medlemssegment deltog end til de mere
faglige emner. 32 tilmeldt og 25 deltog.
REFERAT
Gitte arrangerer.
Lise foreslår et oplæg ved psykolog Dorthe Birkmose med udgangspunkt i bogen "Når gode mennesker
handler ondt".
Muligvis i 2019. Lise undersøger nærmere
Sundhedskartellet har planlagt at der skal afholdes 1. maj på Sofiendalsvej. Opstart med formiddagskaffe
inden man går i Kildeparken.

Planlagte:
D. 19. april Netværksmøde for fysioterapeuter der arbejder med palliation:
Mødet var planlagt i foråret 2017 men blev aflyst pga. for få tilmeldte, er nyt flyttet fra d. 30. januar til 19. april
fordi Jeanette Præstegaard er medplanlægger og oplægsholder og hun var opstillet i Formandsvalget.
Mødet er desværre aflyst, der var kun 10 tilmeldt.
D. 25. april Behandlingsforløb til nydanskere
Oplægsholder Nadia El-Gendi.
Maria planlægger.
Der er 30 tilmeldt.
D.15. maj 100-årsjubilæum i 2018.
Den Nordjyske fejring bliver i Musikkens hus d. 15. maj 2018 kl. 16.30-20.30
Planlægges af DFys sekretariat. Ulla Astmann inviteret til at holde tale.
Der betales via centrale midler for 250 gæster. Der er plads til 300, og hvis det bliver aktuelt, så betaler vi
selv forplejning for de ekstra 50 deltagere. Der er penge i budgettet til dette, overført fra 2016.
REFERAT
Der er tilmeldt 220 indtil videre.
D. 22. maj SIRVA (Shoulder Injury Related to Vaccine Administration)
Oplægsholder Michael Schultz.
Der er 2 tilmeldt. Annonceres i næste Fysioterapeuten.

Pkt. 11: 100års jubilæum
2018 er jubilæumsår. Er der behov for at vi markerer det yderligere? Har vi overskud til dette?
REFERAT
Ud over jubilæumsfesten d. 15. maj, skal dette så markeres yderligere i Nordjylland.
Forslag om et "jubilæumstelt" i forbindelse med DHL-stafet.
Forslag om standup-arrangement, da flere medlemmer måske vil have interesse i det frem for et fagligt
arrangement. Usikker om der er økonomi til dette.
Punktet sættes på igen til juni.

Pkt. 12: Regnskab 2017 og justeret budget 2018
Regnskabet for 2017 viser er overskud på 113.641kr, heraf er de 78.877kr overført fra 2016 til 100års
jubilæum aktiviteter i 2018. Det reelle overskud 2017 er 34.764kr.
Budget 2018 er opjusteret med 34.764kr. Der er budgetteret lidt op på posterne telefon, husleje/inventar,
regionsbestyrelse og medlemsaktiviteter.
Bilag 1: regnskab 2017
Bilag 2: Budget 2018
REFERAT
Det drøftes om en del af overskuddet evt. kan bruges til at oprette en arrangementsgruppe i
Regionsbestyrelsen til at varetage afholdelse af arrangementer (oplægsholder, booking af lokaler, skriv til
fagblad, forplejning, tilmeldinger). Punktet skal på dagsordenen 11. juni som beslutningsforslag.
Bestyrelsens medlemmer overvejer indtil da, om de er interesserede i at være en del en
arrangementsgruppe.
Budget og regnskab godkendes uden anmærkninger.

Pkt. 13: OK 18
Status på hvem der er udtaget til strejke, hvem der er lockoutet, den lokale proces om arrangementer,
konflikt-kit osv.
REFERAT
Gitte giver en status på hvor fysioterapeuter er udtaget til strejke og lockoutet, tallet i parentes er antal
fysioterapeuter.
Strejke:
kommuner: Trænende fysioterapeuter og visitatorer i Frederikshavn (38), Hjørring (34) og Brønderslev (20) +
visitatorer i Aalborg (6), Vesthimmerland (1), Jammerbugt (2), Mariagerfjord (3)
Region: Aalborg universitetshospital Farsø (13)
Stat: SOSU Nord (5) og arbejdstilsynet Nord(12)
Lockout:
Region: Aalborg Universitetshospital Aalborg og Hobro (79), Regionshospital Nordjylland (57) og
Regionshus (3)
Stat: UCN (22), Aalborg universitet (1) og forsvaret (2) Social og sundhedsskole Thisted (1) SOSU Nord
Vodskov (1)
KL har ikke lockoutet fysioterapeuter i kommunerne.
I Aalborg har ”alle” organisationer fra hele regionen et mødeforum hvor ser samarbejdes om
demonstrationer osv. Derudover en mindre arbejdsgruppe bestående af FOA, DSR, DLF, BUPL. Super godt
samarbejde.
Planlægge demonstrationer og hvad der skal ske hvis en konflikt bryder ud.
For at det ikke kun bliver i Aalborg der foregår aktivitet, er der ude i kommunerne også organisations
grupper, hvor de lokale TR er koblet på. Samme opgaver.
DFys har indkøbt konfliktkit til strejke og konfliktramte, for at disse kan være synlige når der er
demonstrationer, optog osv. Vigtigt for Gitte at de er kommet ud her i forhandlingsperioden, så vi har kunnet
være synligt ved aktiviteter.
Der har været opbakning til demonstrationer, fakkeloptog osv. Men det vil jo altid være skønt, med flere der
viser flaget, skiltet, de røde trøjer.

Forligskvinde har, i nat (18/4), udskudt konflikt i 14 dage, hvis forhandlingerne bryder sammen, så bliver der
strejke 8. maj og lockout 12. maj eller på 5. dagen efter et sammenbrud.
Det afprøves at holde 1.maj formiddagsmøde på Sofiendalsvej, hvorefter man går til Kildeparken.

Pkt. 14: Valg til Repræsentantskab
For perioden 1.juli 2018 til 30. juni 2020 skal der vælges nye medlemmer til Danske Fysioterapeuters
repræsentantskab.
I overensstemmelse med Danske Fysioterapeuters love skal 30 af repræsentantskabets 56 medlemmer
vælges blandt medlemmer af regionsbestyrelserne og af samtlige stemmeberettigede medlemmer i
regionen. Antallet af repræsentanter tildeles efter den d’hondtske metode. Nedenfor findes
mandatfordelingen mellem regionerne, altså hvor mange medlemmer af repræsentantskabet hver region er
berettiget til.
Region

Stemmeberettigede medlemmer
pr. 1. januar 2018

Antal
repræsentanter

Hovedstaden

4.385

10

Sjælland

1.734

3

Nordjylland

1.480

3

Midtjylland

3.475

7

Syddanmark

3.175

7

Færøerne

87

1

Hvem har lyst til at stille op, der er opstillingsfrist tirsdag d. 15. maj 2018?
Valg afholdes i juni måned.
REFERAT
Ud over de tre ordinært medlemmer, så er der også brug for mindst en suppleant. Regionsbestyrelsen har
tidligere aftalt af suppleanten har mulighed for at deltage, for at denne er klar hvis der kommer et afbud.
Anne Kirstine og Lise stiller gerne op
Der meldes tilbage til regionsformand senest 8. maj, om man ønsker at stille op.
Husk at maile til alle, så alle kan følge med i hvem der stiller op.

Pkt. 15: DHL stafet
Sidste år gik Sundhedskartellet sammen om et telt til DHL stafet. Tilbagemeldinger fra fysioterapeuter der
benyttede teltet var positive. Der arrangeres ikke fælles telt i år, fordi nogle af de andre organisationer vil
have eget telt.
Skal der i år lejes et telt kun for fysioterapeuter, og hvem vil arrangere?
REFERAT
Planen er som udgangspunkt at leje et telt for 50 personer onsdag 29. august i Kildeparken og inviterer
fysioterapeut-hold hertil, som en del af 100-årsjubilæet. Pyntning med bannere + servering af supplement til
DHL-madkurven fx frugt, chokolade, kransekage, vand og bobler. Punktet skal på dagsordenen 11. juni til
endelig planlægning. Teltet kan opgraderes i antal hvis der viser sig at være interesse for deltagelse..

Pkt. 16: Dimittend opkald
En del af rekrutterings og fastholdelsesindsatsen er at Regionsbestyrelsen skal ringe til dimittender og høre
om de har fået job og om der er noget vi kan hjælpe dem med ift. DFys.
Der er sendt materiale fra sekretariatet til Regionsbestyrelsen og en Doodle, så vi kan finde en
eftermiddag/aften hvor vi ringer.
Dette skal endeligt planlægges.
REFERAT
Det aftales at Maria, Christina, Anne Kirstine, Ida, Birthe og Gitte ringer rundt efter arrangement 24.04.18.
Lise tager også en del af opgaven.

Pkt. 17: EVT.
REFERAT
Sundspurt på UCN 2. maj: Ida og Christine repræsenterer DFys.

Pkt. 18: Planlægning af næste møde
Dato: 11. juni
Sted: Sofiendalsvej
Dagsorden punkter:
Afbud fra Julie
REFERAT
Punkter til dagsordenen







Gennemgang af medlemstilfredshedsundersøgelse ved DFys sekretariat
Arrangementer i forbindelse med 100 års jubilæum - forslag fra bestyrelsen
Planlægning af DHL-stafet
Oprettelse af arrangementsgruppe?
Planlægning af dimittendopkald i september
Planlægning af medlemsmøde før repræsentantskab

Møder i efteråret 2018:
d. 3. september på Sofiendalsvej
d.13. november der er ikke ledigt lokale på Sofiendalsvej.

Pkt. 19: Evaluering af mødet
Fint møde - god styring :-)

