Referat Regionsbestyrelsesmøde
d. 11. juni 2018
Mødet afholdes på Sofiendalsvej 3 kl.9.00-15.00. Der er morgenkaffe fra kl. 8.30.
Niels Erik Rasmussen deltager i punkt 15.
Afbud fra Julie.

DAGSORDEN:
Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent
REFERAT:
Ordstyrer: Anne Kirstine J
Referent: Preben W

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og tidsplan
Niels Erik Rasmussen spiser frokost med Regionsbestyrelses, og vi tager punkt 15 efter frokost.

Pkt. 3: Opfølgning fra sidst:
REFERAT:
Intet

Pkt. 4: Kort orientering fra regionsformand og diskussion af relevante emner
REFERAT:
Overenskomstforhandlingerne på praksisområdet genoptages den 12. juni.
2. maj: sundspurt. Det gik rigtig fint.
Der er blevet ansat en ”studenterambassadør” på UCN. Gitte vil mødes med vedkommende senere.
Forsknings- og Udviklingssymposium: det er besluttet, at der fremover vil blive afholdt hvert andet år.
Debatindlæg i Nordjyske: Vi må investere i mere sundhed (Gitte Nørgaard)
Folkemøde: i år det kun HB, der deltager i Folkemødet.

Pkt. 5: Kort orientering fra Regionsbestyrelsesmedlemmer
REFERAT:
Endnu en sparerunde på sygehuset. Det giver anledning til uro og bekymring.
Der ses frem til et møde om forhandlinger i Vesthimmerlands Kommune
Opnormering i visitationsafdelingen i Brønderslev Kommune.
Specialsektoren undergår i øjeblikket en omstrukturering. MED struktur giver bekymring.

Pkt. 6: Kort orientering fra Samarbejdsudvalgsmedlemmer
REFERAT:
Møde den 14. maj, hvor 2 nye politiske medlemmer af udvalget blev præsenteret.
På kontrolstatistikområdet har der været færre overskridelsen end tidligere. Enkelte ydere vil der dog blive
fulgt op på.
Marianne Kongsgaard deltog på mødet under punktet kvalitetsudvikling, informerede om hvad der søges
midler til i Praksisfonden.

Pkt. 7: Kort orientering fra Region Nordjyllands Hovedudvalg
Herunder spørgsmål til referater
REFERAT:
Thisted hospital flyttes fra Regionshospital Nordjylland til at være en del af Aalborg Universitetshospital.
Morsø: fokus på etablering af specialteams.
Arbejdsskader i RN er faldet fra 3317 til 3105. 76 % af arbejdsskaderne skyldes fysisk vold,
uhensigtsmæssige vrid, o.l. Der er fokus på bl.a. opmærksomhed omkring sexchikane.

Pkt. 8: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter
Herunder spørgsmål til referater der kan findes på hjemmesiden
REFERAT:
25. april: handlede meget om den daværende konfliktsituation.
Der er på møderne erfaringsudveksling, hvor TR kan sparre med kolleger.

Pkt. 9: Politisk opgavevaretagelse
Opsamling på politikermøder, Fysioterapeuter i lægepraksis og Fysioterapeuter i Folkeskolen.
REFERAT:
Politikermøder:
RB’s plan om at få Psykiatri udvalget på arbejdspladsbesøg i fysioterapien i Psykiatrien, passer fint ind i den
nyligt aftalte økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner, hvor der er afsat ekstra penge til
psykiatrien. Gitte har aftalt at mødes med TR, leder og fagansvarlig, så de kan aftale emner.
GN har også til hensigt at bane vejen for mødet, via formanden for Regionens psykiatriudvalg.
Der skal planlægges møde med Rådmand Aalborg kommune Jørgen Hein. Gitte og Christine.

Fysioterapeuter i lægepraksis:
Der er nu fysioterapeuter ansat på 6 lægeklinikker i Nordjylland.
Tårs, Hals, Dronninglund(Falck), Frederikshavn, Øster Jølby (Regionsklinik) og Aars.
Praksiskonsulent Marianne Kongsgaard gør en stor indsats, for at udbrede viden om muligheden for
samarbejde. Muligheden skal italesættes af Regionsformand og Regionsbestyrelsesmedlemmer, hver gang
der er en mulighed og åbning.
Folketinget har afsat 200mio kr. til lægehuse og sundhedshuse i Danmark, heraf går godt 30mio kr. til
Nordjylland.
Punktet sættes ikke længere fast på dagsordenen.
Fysioterapeuter i folkeskolen:
Den første store indsats for at sætte fysioterapeuter i spil i folkeskolen blev ikke nogen succes. Derfor
forsøger DFys at revitalisere indsatsen, Lise Stensgaard skal til møde i sekretariatet d. 26. juni, hvor idéer til
en ny indsats er på dagsordenen. Det kan være en ny vinkel, for at få hul igennem, f.eks. mental sundhed.

Pkt. 10: Ny lov om genoptræningsopstart inden for 7 dage
Der er sendt mail til alle borgmestre og sundhedsudvalg i de nordjyske kommuner. Se bilag 1
Hvordan gribes det an ude i kommunerne, hvad hører bestyrelsesmedlemmer fra deres bagland.
Bilag 1: møde 11. juni. Til de kommunale sundhedsudvalg.
REFERAT:
GN har sendt mail til borgmestre og sundhedsudvalg i de nordjyske kommuner, hvor i særlig grad kvaliteten i
genoptræningen skal opretholdes.
Presset på sygehusene har indflydelse på håndtering af genoptræningsopgaverne ude i kommunerne, vigtigt
at den er udfærdiget når patienten udskrives.
Hele aftalen om udmøntning af borgernes ret til genoptræningsstart inden for 7 dage, er i skrivende stund
ikke faldet på plads.

Pkt. 11: Oprettelse af arrangementsgruppe
Det skal drøftes om der skal oprettes en arrangementsgruppe, som skal varetage afholdelse af
arrangementer (oplægsholder, booking af lokaler, skriv til fagblad, forplejning, tilmeldinger) og hvem i
Regionsbestyrelsen der vil deltage i gruppen.
REFERAT:
Det aftales at der nedsættes en arrangementsgruppe. Det vil bla. kunne aflaste Regionsformanden og gøre
at arrangements punktet fylder mindre på møderne.
Maria O’, Lise S og Christina D stiller sig rådighed for at udgøre arrangementsgruppe i Region Nordjylland.
Gruppen mødes i første omgang med Gitte N, til udarbejdelse af kommissorium/arbejdsplan for gruppens
virke med beskrivelse af formål, økonomi, mødehyppighed(plan) og hvordan det praktisk gribes an.
Regionsbestyrelsen skal godkende kommissoriet/arbejdsplan og derefter en årlig evaluering.

Pkt. 12: 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: afventer en central beskrivelse
fra DFys.
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.
Lytte-møder / dialogmøder:
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 kommer måske til at ligge hen i november.
Psykolog Dorthe Birkmose med udgangspunkt i bogen "Når gode mennesker handler ondt".
Muligvis i 2019. Lise
REFERAT:
Lise afventer svar fra Dorthe Birkmose.
Medlemsmøde før Repræsentantskabsmøde som afholdes d. 9. og 10. november.
REFERAT:
Torsdag den 1. november 17.00 – 20.00

Planlagte:
d. 4. oktober Jens Olesen ”Hvad er god fysioterapi? ”
Mødet har været afholdt i Midt. Interessant aften hvor et andet medlemssegment deltog end til de mere
faglige emner.
Gitte arrangerer. Kommer i Fysioterapeuten i september
D. 29. august telt til DHL stafetten i Aalborg.
Kommer i Fysioterapeuten sidst i juni, er annonceret på hjemmesiden og Facebook.
Der er booket et telt til 50 personer. Der er 37 tilmeldte.
REFERAT:
Hjælpere: Lise S, Christine B og måske Maria O’, Christina D og AK
Der er penge til at booke et større telt hvis behov

Afholdte:
D. 25. april Behandlingsforløb til nydanskere
Oplægsholder Nadia El-Gendi.
Maria planlagde, der var 30 tilmeldt.

REFERAT:
Tilbagemeldingen fra deltagere: rigtig godt.
D. 1. maj Sundhedskartellet 1. maj på Sofiendalsvej.
REFERAT:
Der deltog omkring 10 fysioterapeuter, 2-3 stykker deltog i optoget, ca. 7 var med i Kildeparken.
Sundhedskartellet planlægger at gentage næste år.
D.15. maj 100-årsjubilæum i 2018.
Nordjyske fejring i Musikkens hus
Der var ca. 240 deltagere, så der bliver ingen regional medfinansiering.
REFERAT:
Det var et vildt godt arrangement. God underholdning og et godt forløb i det hele taget.
Skal der lidt malurt i bægeret, skulle det være maden: Lidt (men godt), vin der var hældt op, blev for hurtigt
fjernet(eller var det drukket) så de der kunne ønske sig et ekstra glas, gik forgæves, det skal dog bemærkes
at der stod i invitationen, at der var et glas vi til maden.
D. 22. maj SIRVA (Shoulder Injury Related to Vaccine Administration)
Oplægsholder Michael Schultz.
Der var 15 tilmeldte
REFERAT:
Emnet er relevant og var omkring en problematik, der kan giver anledning til faglig undren.
Men tilbagemelding på at det kom til at handle rigtig meget om fascier.
D. 24. maj Seniornetværksgruppen, møde på Aalborg Universitetshospital Thisted.
Planlæggere Irene Vils og Margith Graversen. Mødet aflyst pga. for få deltagere.
D. 6. juni Netværksgruppemøde for fysioterapeuter der arbejder indenfor beskæftigelsesindsatsen
16 tilmeldte
REFERAT:
Det var fjerde gang netværket mødtes, og der planlægges nyt møde i november hvor fysioterapeuter fra
Morsø kommune planlægger. Der havde været tilfredshed med, at det var koblet sammen med
smertearrangementet.
D. 6. juni Arrangement om smerte sammen med et netværksmøde for fysioterapeuter, der arbejder
indenfor beskæftigelsesindsatsen:
Christina og Anne Kirstine planlagde sammen med fysioterapeuter fra Jammerbugt kommune.
72 tilmeldte
REFERAT:
Det var et godt arrangement.

Pkt. 13: 100års jubilæum
2018 er jubilæumsår. Er der behov for at vi markerer det yderligere? Har vi overskud til dette?
Der har været afholdt jubilæumsfest i Musikken hus, og der er planlagt telt til DHL stafetten.
REFERAT:
Der er enighed om, at 100 års jubilæum er markeret på en god måde, og det arrangement vi afholdt i
Musikkens Hus var godt og vil ikke blive overgået.
Hvis der er penge tilbage, af dem vi har overflyttet fra 2016 til 100års jubilæet, vil vi sætte dem på næste års
arrangements pulje. Evt. flotte os med dyrere oplægsholdere til medlemsarrangementer.

Der kunne evt. lejes et større telt til DHL-stafetten – det overvejes, hvis tilmeldingerne strømmer ind.

Pkt. 14: Budgetopfølgning 1. kvartal 2018
Der er i første kvartal forbrugt 11% af midlerne.
Der er ikke en regional egenbetaling på jubilæumsarrangementet d. 15. maj, så er der ikke i 2. kvartal et
forbrug på 100års jubilæumskontoen.
Bilag 2: Budgetopfølgning Region Nordjylland 1. kvartal 2018
REFERAT:
Budget opfølgningen gennemgås, og det vurderes at det ser fint ud.

Pkt. 15: Medlemstilfredshedsundersøgelse.
Oplæg fra Niels Erik Kaaber Rasmussen fra DFys sekretariat. Hvad kan man uddrage af den regionale
Medlemstilfredsheds undersøgelse. Dialog om der kan tilføjes spørgsmål om det regionale niveau i næste
medlemstilfredshedsundersøgelse.
Derudover vil Niels Erik høre, om der er andre ønsker til undersøgelse af regionale interesser.
Bilag 3. MSI Regionsrapport Nordjylland 2017
REFERAT:
Niels Erik holder oplæg, hvor det fremgår at de nordjyske medlemmer ikke skiller sig ud fra de andre
regioner ift. medlemstilfredshed. Der er ikke regionale forskelle, det er i medlems grupperinger af der er
forskelle i tilfredsheden.
Ud fra den aktuelle MSI-undersøgelse, er det svært at finde nogle pejlemærker at gå efter. Det kunne dog
være interessant, at lave en særlig indsats for området ”image”.
Fremadrettet kunne det måske være nyttigt, at lave en undersøgelse på en specifik indsats/arrangement.
Rekruttering af de studerende vendes på mødet. Observatør for de studerende Ida Jespersgaard
problematiserer over, at DFys/ Regionsformænd ikke længere kommer ud og møder de studerende når de
starter på studiet. Der sendes nu breve til de studerende med informationer.

Pkt. 16: Repræsentantskab d. 9. og 10. november 2018
Har Regionsbestyrelsen forslag de vil indstille til Repræsentantskabet.
REFERAT:
Dialog om hvad det er der besluttes på et Repræsentantskabsmøde.
Regionsbestyrelsens nyere medlemmer opfordres til at læse ”om os” på hjemmesiden
https://fysio.dk/om-os
Interessant er blandt andet under ”om organisation” at læse ”love og vedtægter”
https://fysio.dk/om-os/om-organisationen/love-og-vedtagter
Der tages billede af de regionsbestyrelsens medlemmer af Repræsentantskab 2018-2020.
Valgt ved fredsvalg er Anne Kirstine Jensen, Preben Weller og Lise Stensgaard, suppleant er Christine Bak.
Billede sættes på Facebook, så medlemmer kan se repræsentanterne. Derudover skrives der ”Har du ideer
til forslag til Repræsentantskabet, så kontakt dine repræsentanter.

Der åbent for forslag til repræsentantskabet i henhold til vedtægterne.

Pkt. 17: Planlægning af dimittend opkald september 2018
Der skal ringes til de nordjyske dimittender i september, der skal planlægges et tidspunkt.
REFERAT:
Regionsbestyrelsen prøvede første gang at ringe rundt til dimittender i april. De som har ringet ud, synes det
var en god oplevelse.
Der mangler at blive kontaktet et par medlemmer.
Næste ringerunde bliver d. 3. september efter Regionsbestyrelsesmødet.

Pkt. 18: EVT.
REFERAT:
Intet

Pkt. 19: Planlægning af næste møde
Dato: 3. september
Sted: Sofiendalsvej
Dagsorden punkter:
arrangementsudvalg med kommissorium, plan og årshjul.
Opfølgning punktet om MSI rapport og besøg af Niels Erik.
Strategiplan 2018
Afbud Ida Jespersgaard
Dato: 13. november
Sted: der er ikke ledige lokaler på Sofiendalsvej. Vi kan være hos Maria eller Gitte
Dagsorden punkter:

Pkt. 19: Evaluering af mødet
REFERAT:
Et godt møde, hvor vi nåede mange punkter.

