Referat Regionsbestyrelsesmøde
Den 16. marts 2020
Mødt afholdes som Skypemøde grundet COVID-19.
Mariann Sømoe, Anne Kirstine Jensen og Jette Thomsen har afbud

Åbning omkring COVID-19:
Hvordan forholder vi os til det rundt omkring og hvad har det af betydning for os alle sammen pt.
Situationen skifter fra dag til dag
Danske Fysioterapeuter aflyser arrangementer i marts og april inklusivregionale medlemsmøder. Møder
aflyses eller afholdes via Skype. Medarbejderne i Danske fysioterapeuter har nu hjemmearbejdspladser for
at undgå smittespredning.
Det har skabt stor usikkerhed at der er kommet forskellige udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen for hvordan
fysioterapeuter skal forholde sig. Derfor er det positivt, at der nu er kommet udmelding fra Danske
Fysioterapeuter. Der arbejdes for at Folketinget skal forpligte sig til at støtte vores praksissektor, Tina
Lambrecht har også rykket AC, for at høre hvad de vil gøre i denne situation.

DAGSORDEN:
Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent
Referat:
Ordstyrer: Mikkel
Referent: Marianne Trudslev

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og tidsplan
Referat:
Godkendt.
Punkt 13. Dimittend ringerunde udsættes pga. COVID 19, som har medført at dette møde er et Skype møde.
Gitte må ikke sende navne, telefonnumre og mailadresser på dimittender til bestyrelsen (GDPR).
Gitte orienterer om at hun vurderer at det er vigtigt vi når punkt 1. Repræsentantskab 2020 og punkt 12.
Praksisanalyse.

Pkt. 3: Opfølgning fra sidst
Referat:
Ikke noget til referat.

Pkt. 4: Kort orientering fra regionsformand og diskussion af relevante emner
Referat:
Det er kun 1½ måned siden sidste møde, og pga. vinterferieuger er der ikke så meget nyt at informere om.
Lisbeth Krabbe (Regionsformand for Ergoterapeutforeningen i Region Nordjylland og Midtjylland) stopper.
Der er kampvalg, afgøres 1. april.
FH har afholdt OK20 demonstration på Gammeltorv. Gitte videreformidlede til AC og deltog. Gitte synes at
det er vigtigt at den lille AC gruppe, bakker op om den store FH gruppe, vi kan få brug for at de bakker os op.
Solidaritet og sammenhold.

Pkt. 5: Kort orientering fra Regionsbestyrelsesmedlemmer
Blandt andet diskussion af hvordan skal der refereres fra dette punkt:
Referat:
Vi aftaler at det vi refererer fra dette punkt er nedskæringer, udfordringer Gitte eller Regionsbestyrelsen vil
arbejde videre med og informationer Gitte skal bringe videre til sekretariatet.
Ellers er punktet ment til Intern orientering og baggrundsviden til regionsbestyrelsens medlemmer.

Pkt. 6: Kort orientering fra Samarbejdsudvalgsmedlemmer
Referat:
Marianne Bøgelund orienterer: Der er høring om Praksisplan. Det er udsat på ubestemt tid pga. COVID-19.

Pkt. 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter
Herunder spørgsmål til referater der kan findes på hjemmesiden. Eventuelt nyt fra Region Nordjyllands
Hovedudvalg.
Referat:
Der har ikke været TR netværk siden sidste møde.
Der har været planlagt arbejdspladsbesøg i forbindelse med kravs indsamling OK21. Møder er blevet aflyst
pga. COVID-19.

Pkt. 8: Politisk opgavevaretagelse
-Overgang til AC

-Vagtlægeordning
Referat:
Efter sidste møde blev der skrevet et debatindlæg som blev bragt i Nordjyske den 1. februar.
Bekymrende lukning, hvor der blev informeret om at fysioterapeuter vil kunne aflaste læger i
vagtlægeordningen.
Der har været planlagt møder om vagtlægeordningen i Skagen, Brovst og Aars.. Disse møder er blevet aflyst
pga. COVID-19.

- Fys i lægepraksis:
Referat:
Træningsenheden, Hjørring Kommune skal pr. 1/5-20 levere fysioterapeutiske kompetencer til
Regionsklinikken i Hjørring.

- Fysioterapeuter på Skadestuer
Referat:
Gitte fortæller hun har haft opgaven i kalenderen i marts, men har været tilbageholdende i forhold til punktet
pga. COVID -19.
Maria foreslår at vores kompetencer skal og kan tænkes ind nu, hvor der mangler hænder pga. COVID-19.
Hun går videre med forslaget til egen ledelse.

-Kontakt og møder med politikere i f.eks. Sundhedsudvalg.
Referat:
Nynne i sekretariatet arbejder med at finde materiale på kommunerne, der kan gøre en invitation til et møde
med os interessant. Men det er sat på stand by pt pga. COVID-19. Gitte afventer materiale fra sekretariatet.

Pkt. 9: Arrangementer
Referat:
Danske Fysioterapeuter udskyder alle planlagte arrangementer, kurser møder osv. i marts og april. Det
gælder også regionale arrangementer
Arrangementer i Maj annonceres stadig på hjemmesiden og er med i Corpus.
Men et arrangements nyhedsbrev er sat i bero, indtil vi ved hvornår vi kan afholde noget igen. Det er
vurderet, at det virker useriøst at udsende det i denne situation Det er aftalt, at det så skal skippes afsted
hurtigst muligt, når der igen er nyt om hvornår og hvordan der kan afholdes arrangementer.

Forslag:
Røntgen/skanning: Hvad kan de forskellige for typer af skanninger?
Maria arrangerer.
Vestibulær rehabilitering. Der er nyt center i Aalborg, men kun Aalborg borgere henvises dertil. Fysioterapeut
Christine Kjelddal Skram er ansat i dele stilling mellem Aalborg Universitetshospital og Aalborg kommune.
Det kunne være interessant om hun vil holde oplæg om behandling og det fokus der er kommet på
patienttypen, ikke kun i Aalborg men også i de andre nordjyske kommuner.
Maria planlægger engang i 2021, så de lige kommer i gang.
Funktionelle Lidelser (8. september 2015 sidste gang), Der er kommet nyt center i Aalborg, vi tænker at give
dem tid til at etablere sig og evt. få et oplæg i efteråret 2020. Maria er i kontakt med Amanda der arbejder
inden for området, og hun vil gerne holde et oplæg, men vil gerne vente lidt. Marianne Trudslev vil gerne

være med til planlægning af mødet. Derudover tænkes arrangementet koblet sammen med et
netværksmøde for fysioterapeuter der arbejder inden for beskæftigelsesindsatsen. Det er fysioterapeuter fra
Mariagerfjord der står for næste netværksmøde.
Referat:
Jette har kontaktet dem, men har ikke hørt fra dem endnu.
Teambuilding med Suzanne Nyvang. Forslag fra Lise.
Referat:
Vi er i tvivl om, hvorvidt det kan fungere på et fyraftensmøde, så vi går ikke videre med et arrangement.
Tibia fraktur. Maria er i gang med at planlægge.
Referat:
Det er planlagt til onsdag den 4. november, men der er repræsentantskabsmøde fra den 5-7. november.
Maria hører oplægsholder om ny dato, og koordinerer med lokale auditorie Aalborg Universitetshospital
Hobrovej.
Stress og arbejdsglæde, et arrangement med Lisbeth G. Petersen,
Skulder, f.eks. rotatorcuff. Forslag til fysioterapeut oplægsholder Elizabeth Andreasen.
Referat:
Udsættes til 2021. Lise kontakter Elizabeth.
Stand up. Maria har indhentet priser på bl.a. Jan Gintberg.
Referat:
Maria har undersøgt priser og sendt ud til regionsbestyrelsens medlemmer forud for mødet. Vi er i tvivl om
hvorvidt Stand Up komiker er noget vi skal gå videre med. Vi aftaler at vi hver især undersøger på vores
arbejdspladser/ blandt medlemmer om der er stemning for et sådant arrangement.
Medlemsmøde før Repræsentantskabsmødet den 5.-7. november 2020
Mødet skal afholdes 1-2 uger før REP. Se også under pkt. 11.
Planlagte:
Den 24. marts Osteoporosearrangement.
Afholdes i Vodskov sammen med Osteoporoseforeningen. Lise planlægger og der er annonceret.
Referat:
Lise orienterer om at det er udskudt til 21/9-20 grundet COVID-19. Og at det er udvidet med ½ time til
fysioterapeuterne. Lise sender mail ud i dag til de ca. 50 tilmeldte.
1.Maj arrangement.
Der er planlagt frokost arrangement på Sofiendalsvej sammen med de andre sundhedsfaglige, men uvist
hvordan det forholder sig med optog og Kildepark arrangement. Gitte er fortsat i gang med af afdække.
Referat:
Vi må se om det afholdes grundet COVID-19.
Den 6. maj, Nå dine karrierer mål med LinkedIn.
Centralt planlagt arrangement. De er annonceret og er på hjemmesiden
Den 13. maj. Ledelse som karriere vej.
Centralt planlagt arrangement. Gitte hjælper med lokaler og forplejning.
Den 19. maj. Fascie arrangement.
Maria planlægger.
Referat:
Pt er der 75 tilmeldt. Maria har booket auditoriet på Sygehus Syd.

Tirsdag den 18. august. Telt til DHL stafet
Der er booket et 70 personers telt.
Fysioterapeuter har altid kunnet inviterer deres ergoterapeut kolleger med, I år er ergoterapeutforeningen
spurgt om de vil være med til fælles arrangement, så begge faggrupper arrangerer. Deres nordjyske formand
har ikke meldt tilbage om de er interesserede.
Der skal annonceres godt og TR, SU-kontaktperson, Studenterambassadør og Mikkel kan hjælpe med at
sprede information til deres netværk.
Gitte, Lise og Mariann planlægger.
Det overvejes at deltagerne i teltet skal tilbydes en løbe T-shirt.
Referat:
Vi forsøger at oprette det som en facebookbegivenhed.
Den 30. september 2020.
El-terapi (FES/NMES) Mariann har været i dialog med Fysioterapeut Marie Bing, som gerne vil komme og
holde en temaaften omkring brugen af NMES i træning.
Afholdte:
Den 29. januar 2020.
Psykolog Dorthe Birkmose med udgangspunkt i bogen "Når gode mennesker handler ondt". Lise Stensgaard
planlagde.
Referat:
Der er kommet mange positive tilbagemeldinger på arrangementet. Ca. 120 tilmeldte. Der var ca. 100
fremmødte. Vi aftaler at Lise kontakter hende igen med henblik på et af hendes andre oplæg. Evt.
planlægning sammen med ergoterapeutforeningen.

Pkt. 10: Regnskab 2019 og budget 2020
Der er kommet foreløbigt regnskab 2019, Regnskaberne godkendes først endeligt af revisionen i marts. Der
kan overføres 172.215 kr. u forbrugte midler til 2020.
Regionstilskud 2020 er på 370.927 kr. plus de 172.215 kr. fra 2019. Budget 2020 er tilrettet og bestyrelsen
skal godkende.
Bilag 1: Foreløbigt regnskab 2019
Bilag 2: endeligt Budget 2020
Referat:
Gitte gennemgår regnskabet og budget 2020. Det godkendes.

Pkt. 11: Repræsentantskab 2020
Repræsentantskab 2020 afholdes den 5. til den 7. november. OBS at mødet er udvidet med en ekstra dag.
- Regionsbestyrelsen har 3 pladser i Repræsentantskabet, og derudover skal der vælges 2 suppleanter.
Gitte er med da hun er regionsformand. Valghandlingen foregår i maj/juni måned.
På mødet informeres om, hvad det indebærer at deltage i Repræsentantskabet og deles erfaringer.
Derudover må bestyrelsen gerne tilkendegive hvem der påtænker at stille op til Repræsentantskabet.
Referat:
Lise fortæller hvordan det har været at deltage i repræsentantskabet. Der er meget materiale der skal læses
i gennem inden, og det kræver en del forberedelse inden mødet. Men det har været meget spændende.
Lise, Anne Kirstine og Preben har siddet i repræsentantskabet. Vi snakker om hvem der påtænker at stille
op til Repræsentantskabet. Lise vil gerne stille op. Marianne B, Marianne T og Mikkel overvejer at opstille.
Jette vil gerne være suppleant. Vi har i Region Nordjylland tidligere haft fredsvalg. Gitte undersøger om der
er nye regler for dette i Danske fysioterapeuter

Vi drøfter i regionsbestyrelsen at vi gerne vil repræsentere bredest muligt, så flest mulige vinkler bliver
repræsenteret til repræsentantskabet.

- Regionsbestyrelsen har tidligere år aftalt, at suppleanter inviteres med til REP mødet, så de to personer har
planlagt fri fra arbejdspladsen, og er klar til at træde til hvis en ordinær deltager bliver forhindret. Derudover
sikrer det at suppleanten er forberedt ift. materialet. Bestyrelsen skal aftale om dette også skal tilbydes
suppleanter i år.
Referat:
Regionsbestyrelsen bakker op om at det også gælder for det kommende repræsentantskab.
Dialog om at det skal være muligt at overnatte fra aftenen før, for at sikre alle er oplagte til selve mødet. Vi er
i Regionsbestyrelsen enige om at vi betaler overnatning hvis nogen ønsker dette.
- Kendte punkter til dagsordenen er Praksisanalyse og Danske Fysioterapeuters politiske struktur.
- Har Regionsbestyrelsen Nord forslag til punkter til REP 2020? Deadline for at indsende til Sekretariatet er
1. september.
Referat:
Regionsbestyrelsen har på nuværende tidspunkt ingen forslag
- Der skal afholdes medlemsmøde før repræsentantskabet. På dette møde kan nordjyske medlemmer
diskutere Repræsentantskabs emner med de nordjyske Repræsentantskabsvalgte. Både dem fra
Regionsbestyrelsen men også hvis der er nordjyder valgt ind fra faglige selskaber og på de frie pladser.
Måske vil disse møder blive planlagt i samarbejde med sekretariat og formand, måske regionsbestyrelsen
selv skal afholde. Dette møde skal tænkes ind i arrangementskalenderen.
Referat:
Forventes at det planlægges til ca. 1 uge før repræsentantskabet. Gitte ved ikke om der er planer om møder
med formandsdeltagelse. Mødet er sat ind på arrangementslisten, dato meldes ud senere.
https://www.fysio.dk/nyheder/nyheder-2020/reprasentantskabsmode-2020

Pkt. 12: Fysioterapi i Danmark. Analyse af praksissektoren.
På repræsentantskabsmødet i 2018, blev det besluttet at der at der skulle udarbejdes en analyse af
praksissektoren. Beslutningens ordlyd var: ”Forslagsstillerne forpligter hovedbestyrelsen til at gennemføre en
analyse af praksissektoren, herunder konsekvenserne af ydernummersystemet, sundhedsforsikringer og
samarbejdet med det offentlige, i forhold til:
- Patientperspektivet
- Fysioterapeutperspektivet
- Samfundsperspektivet”
Vive (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) har lavet en analyse, og denne er nu til
diskussion blandt medlemmer op til REP 2020.
Gitte præsenterer analysen.
Bilag 3. Fysioterapi i Danmark. Analyse af praksissektoren
Referat:
Gennemgang af VIVE rapport. Gitte gennemgår præsenterer rapporten og Vives konklusioner.
God drøftelse i forhold til rapporten. Der er kommet gode konstruktive forslag. God og konstruktiv debat i god
tone. Vi er så privilegerede at vi har repræsentanter der arbejder indenfor og udenfor sygesikringen. Vi
aftaler at punktet sættes på dagsordenen igen til næste møde, med henblik på at kvalificere de
regionsbestyrelses repræsentanter, der skal deltage i repræsentantskabet til november.

Pkt.13: Dimittend ringerunde – dette punkt udsættes på grund af COVID-19
- Efter mødet skal Regionsbestyrelsen ringe til de nyuddannede kolleger der blev fysioterapeuter fra UCN
januar 2020. Ringerunden forberedes. Formålet er at fastholde de nyuddannede som medlemmer af Danske
Fysioterapeuter, ved at gå i dialog om hvad de kan bruge Danske Fysioterapeut til, nu hvor de skifter status
fra studerende til i arbejde eller ledig.
- Gitte giver et status på dimittendledigheden for fysioterapeuter, med fokus på situationen i Nordjylland.
- Introduktion til ringerunden
- Planlægning af Dimittend opkald efterår 2020. Gerne september måned.
Gitte medbringer bilag 4-8 til bestyrelsen til brug under ringerunden.
Link til DSA ledighedsstatistik
http://www.dsa.dk/OmDSA/DSA-statistik.aspx
Bilag 4. Ringeguide
Bilag 5. Faktakort kontingent
Bilag 6. Faktakort praktisk info
Bilag 7. Faktakort medlemsfordele
Bilag 8. Arrangementsliste Nordjylland
Referat:
Vi overvejer om det skal på efter næste møde. Eller vi skal mødes en eftermiddag med henblik på at
foretage opkald. Vi afventer COVID-19 udviklingen. Gitte laver et opslag på FB om at det er udsat.

Pkt. 14: Regionskonference den 27. og 28. maj 2020
Hvem forventer at deltage og forhånds snak om samkørsel.
Referat:
Gitte fortæller at der er en del spændende emner allerede nu til dagsordenen:
- Fysioterapeuters arbejdsmarked – udbud og efterspørgsel af fysioterapeuter
- Hvordan vil nye styringsparadigmer få indflydelse på fysioterapeuters arbejdsliv
- Platforms økonomi og Working Poor
- FN´s verdensmål og Broen til fremtiden
- På vej mod Repræsentantskabsmøde 2020 - Formand Tina Lambrecht
Vi skriver sammen når vi nærmer os vedr. fælleskørsel.

Pkt. 15: Idrætsmødet i Aalborg den 24.-28. juni 2020
Det er anden gang der afholdes Idrætsmøde i Aalborg. Sidste år fik vi for sent øje på arrangementet og
deltog ikke. I år skal vi i gang i god tid, og ud fra programmet se om det er relevant at deltage. Information
om mødet er sendt til Dansk Selskab for sportsfysioterapi. Der skal lægges en plan, måske laves en gruppe
der tager opgaven.
https://www.idrætsmødet.dk/
Referat:
Gitte har sendt information om idrætsmødet videre til hendes Regionsformandskolleger og Tina Lambrecht.
Der er sendt besked videre til Dansk Selskab for Sportsfysioterapi, men der er ikke kommet tilbagemelding.
Vi tænker at det er et landsdækkende arrangement og tænker at der skal en landsdækkende indsats fra de
faglige selskaber og sekretariatet for at løfte opgaven. Vi tænker ikke det er en opgave Regionsbestyrelsen
skal så for.

Pkt. 16: EVT.
Referat:
Ingen punkter

Pkt. 17: Planlægning af næste møde
Dato: 12. maj
Sted: Lokale B, Sofiendalsvej. DSR har brug for lokalet, så vi skal finde et andet sted at være. Forslag
efterlyses?
Dagsorden punkter:
Referat:
Hvis vi holder fast i mødedatoen skal der booket lokaler ud af huset. Alternativt skal mødet flyttes, der er et
par stykker der ikke kan deltage den 12. maj.
Vi aftaler at Gitte sender er Doodle ud med datoer forslag ex. d 11/5, 13/5, 14/5 eller d 15/5.
Efter mødet er det aftalt, at mødet flyttes til torsdag den 14. maj lokale B Sofiendalsvej.
Praksisanalysen skal på dagsordenen

Der skal planlægges to møder i efteråret, gerne et møde i september hvor vi kan ringe til dimittender efter
mødet.
Referat:
Planlægning er svært pt grundet COVID -19, så Gitte sender Doodle ud, så snart vi ved mere i forhold til
COVID-19.

Pkt. 18: Evaluering af mødet
Referat:
Enighed om at det er gået Ok med skype mødet.

