
 

Referat Regionsbestyrelsesmøde  

Den 16. februar 2023 

Kl. 9.00-15.35 
Der er morgenkaffe fra kl. 8.30 

Mødet afholdes i lokale C, Sofiendalsvej 3 Aalborg 

 

Referatet er indskrevet i dagsordenen med kursiv.  

Netværkskonsulent Jonathan Henig deltager. 

Mette Kjærulff deltager på Teams til 11.00. 

 

DAGSORDEN: 

Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent (5 minutter) 9.00-9.05 

Referat: 

Referent: Jette 

Ordstyrer: AK 

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og aftale tidsplan (5 minutter) 9.05-9.10 

 

Pkt. 3: Opfølgning fra sidst (5 minutter) 9.10-9.15 

Referat: Kort præsentation af alle for at byde Birthe velkommen igen.  

Jette oplyser, at Jonathan og Jette har planlagt et møde for bassinnetværk i Jetsmark Idrætscenter. Det 
bliver afholdt d. 19. juni. Det annonceres snarest muligt på hjemmesiden. 

 

 



Pkt. 4: Kort orientering fra regionsformand og diskussion af relevante emner (30 minutter)  
9.15-9.45 

Referat:  

Retssagen mellem AC og FH/Danmarks Lærerforeningen er nu afgjort, og den er ikke faldet ud til AC’s 
fordel. Det er derfor ikke AC, der har forhandlingsretten for undervisere på SOSU-skolerne. Afgørelsen 
ankes ikke. De berørte medlemmer har fået besked, og de skal nu tage stilling til hvilken fagforening, de 
ønsker at være medlem af fremadrettet.  

Forsknings- og udviklingssymposium: Marianne Bøgelund er med i planlægningsgruppen, DFys region 
Nordjylland betaler frikøb for hendes deltagelse, så hun kan byde ind med praksissektorens vinkel i 
planlægningsgruppen. Der er både repræsentanter fra kommune, sygehus og praksissektoren. Det er 
planlagt til at skulle afholdes d.16. november 2023. Der er endnu ikke sat tema for dagen.  

Vinterpakken: Der er udbetalt 1,4 mio. til fysioterapeuterne på de nordjyske hospitaler, som har ydet ekstra 
under Corona-pandemien. 

Udfordring i en nordjysk kommune, hvor lokal ledelse ikke mener, at de er forpligtet til at give 
regionsbestyrelsesmedlem fri uden løn til RB-møder, men krævet, at TR skal bruge feriedage.  
Gitte er i dialog med ledelse og HR. Gitte henholder sig til KL’s MED-aftale 

§15 styk 1  
Efter anmodning giver der tillidsrepræsentanten fornøden tjenestefrihed med henblik på 
1: deltagelse i de af personaleorganisationerne arrangerede Tillidsrepræsentantkurser 
2: udøvelse af hverv, hvortil tillidsrepræsentanten er valgt inden for sin forhandlingsberettede organisation 
3: deltagelse i møder, som arrangeres af den forhandlingsberettede personaleorganisation for de tillidsrepræsentanter 
der er valgt i kommunerne.  

Gitte og TR har forhørt sig hos andre faglige organisationer og deres TR. Ingen andre har oplevet, at deres 
TR stækkes i organisationsarbejdet, og alle er enige i, at kommunen ikke overholder MED-aftalen.  
Gitte arbejder videre for, at kommunen overholder MED-aftalens bestemmelser.  

Den 2. marts har DFys inviteret HB og udvalgte medlemmer til værksted med fokus på ”Praksissektorens 
rolle i – og sammenhæng med – et sundhedsvæsen under omlægning” 
Jeanette Præstegaard fremlagde på REP et forslag til at arbejde med vækst og samarbejde i 
praksissektoren. KL og Danske Regioner arbejder med initiativ til omlægning af behandlingsforløb, og har 
inviteret til at DFys kan komme med input. Disse to initiativer slås sammen, da det er en oplagt mulighed for 
samarbejde.  
For Gitte er det vigtigt, at det er nye opgaver til fysioterapeuter, der bydes ind med ikke, at fys-sektorerne 
skal stjæle opgaver fra hinanden. For så tilføjes sundhedsvæsen og fysioterapeutprofessionen ikke noget 
nyt. 
Trine Fischer er også inviteret til mødet. Se punkt 16. EVT. 

Møde med Tina Lambrecht.: Ansat i Aalborg kommune til at se bredt på muligheder for at skabe et større og 
stærkere blik for rehabilitering i Aalborg Kommune på de pleje-tunge områder, dvs. faste teams, 
plejeboligområdet, akutpladser mm. Kommunens ønske er at gøre brug af de rehabiliterende kompetencer, 
som terapeuterne har, så man kan ansætte terapeuter med blik for, at man får anvendt de rehabiliterende 
kompetencer i opgaveløsningen. Dvs. ønsket om at understøtte en rekrutteringsudfordring for samtidig at få 
understøttet forståelsen og den rehabiliterende tilgang blandt plejepersonalet og ikke mindst, at der bliver 
ydet/givet mere rehabilitering end ellers. 
På mødet talte de om vigtigheden af, at fysioterapeuter skal ansættes til at rehabilitere, hvor professionen 
skaber værdi, og kommunen kan ikke fastholde fysioterapeuter, hvis de ansættes til plejeopgaver.  

Møde med studenterambassadør: Gitte og Jonatan har haft møde med den nye ambassadør på UCN i 
december. 



Gitte er med i rekrutteringsudvalget af en ny direktør i DFys.  Gitte er obs på, at det regionale led og opgaver 
skal tænkes ind. Der er herefter en dialog om/med sekretariatet og opgaverne. Regionsbestyrelsen hører fra 
medlemmerne, at det er vigtigt at levere på ”Fagforening Classic” service (rådgivning, lønforhandling, bistand 
ved lønforhandling, fyring, sygemelding osv.), ellers melder fysioterapeuter sig ud.  
 
 
 
Pkt. 5: Kort orientering fra Regionsbestyrelsesmedlemmer om bestyrelsesrelevante emner  
(15 minutter) 9.45-10.00 

Referat:  
Lukket punkt 

 

Pkt. 6: Kort orientering fra Samarbejdsudvalgsmedlemmer (Birthe Schelde Nielsen) (15 minutter) 
10.00-10.15 
https://rn.dk/sundhed/til-sundhedsfaglige-og-samarbejdspartnere/sundhedsfaglige-raad-og-
udvalg/samarbejdsudvalg-for-fysioterapi 

Referat: 

Interesserede politikere, som opleves meget positivt. Pt. Arbejder de bl.a. med  
-en problematik om at køre sygesikringsbeviset gennem skanneren.  
- det ønskes, at der holdes dialogmøder med kommunerne (det står i deres Overenskomst), hvor man gerne 
vil sikre, at man har kendskab til hinanden og opgaverne. Det ønskes, at møderne skal være 
samarbejdsfremmende. Bestyrelsen har kendskab til, at møderne holdes i flere kommuner i Region 
Nordjylland, men desværre ikke i alle. 

 

Pkt. 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Trine Fischer og Marianne Trudslev)  
(15 minutter) 10.15-10.30 
Herunder spørgsmål til referater, der kan findes på hjemmesiden. Eventuelt nyt fra Region Nordjyllands 
Hovedudvalg (Annette Bregenov). 

Untitled Page (rn.dk) 

Referat:  

Netværksmøde d. 24. januar med besøg med besøg af Helge om OK 24. 
Referater fra TR-møderne er fremover ikke længere tilgængelige på hjemmesiden. Møderne er et rum for 
læring for TR ‘er, og der behandles fortrolige emner.  

TR-rådet: Der informeres om, at TR-uddannelsen er under revidering. Derudover informeres der om, at der 
foreligger ny dato i efteråret 2023 for den årlige TR-konference. Marianne her fra Regionsbestyrelsen sidder 
med i arbejdsgruppen, som udarbejder program for TR-konferencen. 

Hovedudvalg RN: Meget omkring udflytning og udskydelse af udflytning af Aalborg Universitetshospital. Der 
er forsat noget om patient-nær ledelse og organisatoriske enheder. På det nye super sygehus ser det ud til -
på papiret - at være 1 leder med 170 ansatte fordelt på 4 matrikler. Gitte forhører sig, om dette er planen, 
eller bare en skrivefejl. Aktuelt er der 5 ledere.  

 

Pause 10.30-10.45 

https://rn.dk/sundhed/til-sundhedsfaglige-og-samarbejdspartnere/sundhedsfaglige-raad-og-udvalg/samarbejdsudvalg-for-fysioterapi
https://rn.dk/sundhed/til-sundhedsfaglige-og-samarbejdspartnere/sundhedsfaglige-raad-og-udvalg/samarbejdsudvalg-for-fysioterapi
https://dokumenter.rn.dk/edocpublishing/edocmeetingall.aspx?id=7944


 
Pkt. 8: Politisk opgavevaretagelse (15 minutter)10.45-11.00 
Bl.a. status fra politisk gruppe (aftalt på RB møde oktober 2021) 

Referat: 

Der var d.15/2 møde med Mads Duedahl m.fl. omkring brugen af fysioterapeutiske kompetencer på 
skadestuer i Nordjylland. Følgende var også med: Koncerndirektør Anne Bukh, Ledende terapeut Jan 
Kjærsgaard, FTR Camilla Pedersen og Forskningsansvarlig Thorvaldur Palsson.  

Godt møde. Gitte er optimistisk i forhold til at få et prøveprojekt igangsat på skadestuen på Aalborg 
Universitetshospital - Aalborg matriklen. Det opleves meget positivt, at Thorvaldur underbygger med evidens. 
Der er pt. sat et ”subakut” projekt op, som har til hensigt at trække de patienter ud af skadestuen, som 
kommer direkte fra egen læge. Projektet starter snarest, og der er tænkt fysioterapeuter ind i projektet.  
 

Kommunernes sundhedsudvalg: Planlægning af møder er ikke igangsat. Men det er planen, at Gitte kigger 
på det. PT er det kun Annette og Gitte, som er i politisk gruppe. Birthe vil gerne være en del gruppen. 

 

Pkt. 9: Arrangementer (Trine Fischer, Lise Stensgaard og Marianne Trudslev) (20 minutter) 11.00-11.20 
Afholdt 
Albue arrangement den 24. januar (Marianne Trudslev) 
Nål og skål den 2. februar (Jonathan Henig og Gitte N) 

Planlagt: 
Portrætfotografering dimittender den 16. februar (Jonathan Henig og Gitte N) 
1. marts knæ-arrangement (Lise Stensgaard) 

Nål og skål arrangementet skal evalueres mhp. at optimere til kommende møder.  
Dato for Nål og skål juni 2023 skal planlægges. 

Referat:  

Albue: Der var 64 deltagere til albuearrangementet. 3 afbud. Oplevet godt, der var lidt ift. maden. Det er 

vigtigt, at vi fremadrettet husker at melde forplejning ind til køkkenet på Sofiendalsvej godt en uge før.  

Knæ: Der er pt. 50+ deltagere tilmeldt, OBS på tilmeldingsdagen ift. forplejning. 

Okklussionsarrangement: En terapeut fra Mou Rehabiliteringscenter har givet informationer om en 

underviser, som de har kendskab til. Trine forventer at planlægge forår 2023. 

Morten Münster: Afventer vi kan få lov til at booke ham ift. ”Hvordan får vi borgerne til at lave deres øvelser?” 

Jette er tovholder på denne 

Bassinnetværk: Der spørges ind til, hvad vi praktisk skal gøre, hvor mange der skal i, hvilke øvelser skal, der 

”undervises i” på dagen, skal det være dybvand eller varm vand. Det er vigtigt at sikre, at der kommer noget 

med hjem.  

Nål og skål: Det var et godt arrangement, deltagerne var meget glade for indholdet, der var positive 

tilbagemeldinger. Det har vist sig, at snakken om ansøgninger f.eks. uopfordrede ansøgninger havde været 

meget interessant for dem. Der var også gode tilbagemeldinger for dem, der var ”på”.  

Men det ærgrer os at så få deltog, uvist om det er manglende interesse eller uvidenhed om arrangementet. 

Det aftales, at det fortsat skal afholdes.  

Ift. næste gang så aftales det, at det bliver i august 2023. Dimission på UCN er planlagt til at være den 29/6, 

så det anbefales, at vi venter til efter sommerferien, f.eks. uge 34.  



Portrætfotografering: Kunne det være en mulighed at tilbyde ledige fysioterapeuter at deltage? I dag er der 

kun tilmeldt 6 deltagere.  

Dialog om medlemshenvendelse fra anden region, der har efterspurgt støtte til et arrangement.  

Regionsbestyrelsen bakker op om, at vi støtter arrangementer for nordjyske medlemmer. Webinarer, der er 

landsdækkende, kan støttes, men ikke arrangementer udenfor Nordjylland.  

Medlemmer er selvfølgelig altid velkomne til at efterspørge støtte og samarbejde.  

   

Pkt. 10: Evaluering af arrangementer afholdt 2022. (15 min) 11.20-11.35 

Der har været afholdt 14 arrangementer. 
Heraf har arrangementsgruppen arrangeret 5, 8 er afholdt sammen med andre f.eks. sekretariat, 

regionsformænd i andre regioner, SU eller børneterapeuter. Der er givet tilskud til Temadag for Kliniske 

undervisere. 

Bilag 1: Arrangementer 2022 

Referat: 

Det har været nogle gode arrangementer, men nogle bestyrelsesmedlemmer ønsker, at der afholdes flere 

fremadrettet. Vi snakker om, hvad der er et reelt mål for os. Vi aftaler, at vi har et mål om at afholde 5-6 

faglige arrangementer. Herudover skal-arrangementer som ”nål og skål”, generalforsamling og lign.  

 

Punkt. 11: Budgetopfølgning eller regnskab (15 minutter) 11.35-11.50 

Måske når der at komme regnskab 2022. 

Gitte har opjusteret budget 2023 med opjusteret regionstilskud, og opjusteret udgiften til Folkemøde 

deltagelse.  

Bilag 2: Region Nordjylland budget 2023 2. udkast med justeret regionstilskud og 160.000kr overført 

Referat: 

Det ser fint ud. 

 

Pkt. 12: Oplæg af Laust Høgedahl. Hvordan kan Regionsbestyrelsen arbejde med rekruttering og 
tilknytning af medlemmer.  (90 minutter) 12.30-14.00 
Laust deltager 12.30-14.00. Cecilia Lykke Thorsen fra sekretariatet, der arbejder i Team Rekruttering og 
fastholdelse, deltager på Teams.  

Referat: 

Spørgsmål Laust har taget udgangspunkt i: 

• Hvorfor medlem af Danske Fysioterapeuter i Nordjylland? 

• Hvilke strategier findes i forhold til rekruttering og fastholdelse lokalt? 

• Udfordringer og potentialer for Danske Fysioterapeuter Nordjylland. 
o Se slide 20. 
o Vi skal ikke gøre alt for alle. 

Laust har bidt mærke i, at vi har fastholdelse før rekruttering jf. pejlemærke.  
Medlemsorganisationsgraden er den vigtige, ikke medlemstilgangen.  



Lokal struktur – Fragmenter, hvordan dækkes det ind? Mindre arrangementer men med høj kvalitet. 

Bestyrelsesmedlemmerne har selv taget notater, og der er fremsendt oplægget til alle i bestyrelsen 

Pause 14.00-14.15 

 

Pkt. 13: Status fra Netværkskonsulent Jonathan Henig (20 min) 14.15-14.35 

Referat: 

Jonathan fortæller, at Netværkskonsulenterne nu er placeret under Fastholdelse og rekruttering. 
Fastholdelse er i forhold til dem, der melder sig ud efter endt uddannelse. Det forsøges at gøre folk mere 
aktive i fagdelen, eks. som psykiatrinetværket. Der er meget fokus på dimittenderne.  

Han forsøger at fokusere på, hvad har der været, interne netværk mv samt finde ud af, hvad der kunne være 
relevant at starte op. Der snakkes om, hvordan vi får kommunikeret bedst muligt til dimittenderne ift. de 
tilbud, der igangsættes.  

Han anbefaler, at vi finder en strategi i, hvordan vi rammer dem bedst, inden de er fortravlet med aflevering 
af BA. Så vi klæder dem på, inden de er ”færdige”. Jonathan har møde med Simon B fra sekretariatet mhp. 
Hvordan man får skabt kendskab til tilbud, der er relevante for målgruppen. 

Jonathan har kontakt med DSF ift. netværksdannelser.  

 

Pkt. 14: Generalforsamling den 27. april 2023 (20 min) 14.35-14.55 
Gitte giver status på planlægningen af generalforsamlingen.  
F.eks. skal det sikres at medlemmer er orienteret om tidspunkt, og jubilarer skal have en personlig invitation. 
Regionsbestyrelsen forventes at møde ind fra ca. kl. 15.00-15.30. mhp. at dække borde osv.  

Gitte og Jette har samlet emner til den skriftlige beretning, og dem journalist ikke bruger her, kan bruges til 
den mundtlige beretning. Gitte er interviewet af journalist.  
Regionsbestyrelsen får udkast til skriftlig beretning til kommentering, når den foreligger.  
Det er aftalt, at det skal fremgå, hvem i regionsbestyrelsen, der genopstiller.  

 

Referat: 

Gitte har fået styr på dirigenten: DSR kredsforkvinde Christina Windau Hay lund.  
Gitte foreslår forplejning fra Penny Lane. Hun håber, de kan levere tapas portionsanrettet. 
Gitte er ved at undersøge ift. fotograf 
Invitation: Der laves en PDF som sendes til TR, Regionsbestyrelsen inkl. suppleanter og kontaktpersoner for 
de praktiserende med opfordring til at printe ud og hænge op på arbejdspladsen. Det foreslås, at denne skal 
indeholde en QR-kode, så det er let at tilmelde sig, når den printes ud og ligger i personale/frokoststuerne. 
Gitte sørger for, at jubilarer får en direkte invitation.  

Skriftlig beretning. Vi retter dokumentet til, som Gitte har sendt ud på forhånd.  

Følgende er på valg: Annette B (Genopstiller), Jette (Genopstiller), Lise (Genopstiller), Mette (Genopstiller) 
og Anne Kirstine (Genopstiller ikke). 

Der er et medlem, der har forhørt sig om det at stille op til regionsbestyrelsen. Dejligt, der er interesse.  



 

Pkt.15: Folkemøde 2023 (10 min) 14.55-15.05 
Mette, Lise og Trine ønsker at deltage. Marianne T er i overvejelsesfasen.  
Gitte informerer om sekretariatets planer for deltagelse af HB. Dialog om regionsbestyrelsesmedlemmers 
deltagelse. 

Referat:  

Marianne Trudslev er også interesseret i at deltage på Folkemødet. Jette og Annette ønsker forsat ikke at 
deltage, hvis de er en del af bestyrelsen efter generalforsamlingen. 
Der er bestilt flybilletter til fire personer. De to billetter kan refunderes. Navne kan laves om på alle fire 
billetter. 

Gitte har bedt om, at de nordjyske deltager får DFys T-shirts. 

Dialog i HB om, at Regionsbestyrelsesmedlemmer med fordel kan tænkes ind i den samlede Folkemøde 
plan. At der er lidt koordinering, der sikrer, at der er fysioterapeuter til stede ved vigtige debatter. Tilpas 
blanding af struktur/selvbestemmelse til, hvad man vurderer vigtigt og interessant.  

  

Pkt. 16: EVT. (10 minutter) 14.05-15.15 

Referat: 

Værksted med fokus på ”Praksissektorens rolle i – og sammenhæng med – et sundhedsvæsen under 
omlægning” 
Trine er også inviteret, og hun og Gitte ønsker regionsbestyrelsens input til mødet. Deadline for 
tilbagemelding er den 26/2. 

Regionsformand Danske Fysioterapeuter Midtjylland Sanne Jensen har haft en kronik i Stiften (Aarhus avis). 
Der er et Facebook opslag DFys Midtjylland med artiklen. Gitte anbefaler os at læse det.  

Ift. generalforsamlingen, er det vigtigt, at dem, der genopstiller, har forberedt en valgtale.   

 

Pkt. 17: Planlægning af næste møder (15 minutter) 15.15-15.30 

Referat: markeret med FED 

Dato: den 17. april 8.30-15.30 
Sted: Lokale C, Sofiendalsvej 3, Aalborg 
Dagsorden punkter:  
1. Generalforsamlingen den 27. april. Skal planlægges, og hvem der har hvilke opgaver. 
2. Status af Jonathan/Netværkskonsulent og evt. Studenterambassadøren.  
3. Evaluering af oplæg med Laust. 
4. Dimittend opkald efter mødet. 
 

Dato: den 1. juni 8.30-15.30 
Sted: Lokale C, Sofiendalsvej 3, Aalborg 
Dagsordenpunkter:  
1.Velkommen til ny bestyrelse  
2. Opfølgning på Generalforsamling evaluering, 
3. Forretningsorden 



4. Konstituering -OBS Næstformand ift, HB-møder, hvis Gitte har fravær 
5. Strategien for arbejdet fremadrettet både lokalt og centralt fra. Ud fra DFys pejlemærker og MWB. 
6. Evt. forslag: oplæg om Faglighed i fysioterapi kan inspirere til kommende pejlemærker for bestyrelsens 
arbejde, oplæg af Gurli Petersen eller Sofie Tolstrup. -Skal evt. Udsættes? 
7. Folkemødet 
8. Status Netværkskonsulent 
9. Nål og skål arrangement august 

Dato: den 25. august 2023  
Sted: Lokale C, Sofiendalsvej 3 
Dagsordenpunkter: 
Fortsætte strategiarbejdet. 

Dato: den 2. oktober 2023. 
Sted: Lokale C, Sofiendalsvej 3, Aalborg 
Dagsordenpunkter:  
 
Dato: den 1. december 2023  
Sted: Lokale C, Sofiendalsvej 3, Aalborg 
Dagsordenpunkter:  
Gennemgå årshjulet for 2023 og fremadrettet for 2024 

 

Pkt. 18: Evaluering af mødet (5 minutter) 15.30-15.35 

Referat: 

Godt møde, med super oplæg af Laust.  


