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Referat Regionsbestyrelsesmøde  

d. 15. december 2017 

kl. 12.00-18.00 

 

Mødet holdes på Sofiendalsvej lokale C. 

Lene Duus og Ina Lesager stopper i Regionsbestyrelsen 31. december, så det er deres sidste møde.  
Alle takker dem for store engagement og godt samarbejde.  

DAGSORDEN: 

Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent  

REFERAT: 
Ordstyrer Ina  
Referent Ida 

 

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og tidsplan 

REFERAT: 
Godkendt 

 

Pkt. 3: Opfølgning fra sidst   

REFERAT: 
På sidste møde blev det aftalt, at Gitte skulle tjekke om der er kommet nyt opdateret dokument med 
argumenter for medlemsfordele ved at være organiseret i DFys. 
Det er der ikke, Gitte udleverer de pjecer der er nogle år gamle. 

 

Pkt. 4: Kort orientering fra regionsformand og diskussion af relevante emner 

REFERAT: 
Valgforår – først formandsvalg opstillingsfrist 1-1-2018 kl. 12. Der er pt. to kandidater opstillet, Jeanette 
Præstegaard og Tina Lambrecht. Der er planlagt valgmøde i region Nordjylland d.17 januar  
Derefter Regionsformandsvalg opstillingsfrist d. 1 marts kl. 12. Funktionsperioden starter d. 1. juli.  
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Ros til Gitte som regionsformand og håb om at hun genopstiller. 
Regionsformand har mange opgaver og meget travlt, der er forskellige forslag til aflastning.  
Region Nordjylland kunne bruge en studentermedarbejder til alle de praktiske opgaver – da der er mange 
timers arbejde til regionsformanden. Diskussion om der fremover skal prioriteres en studentermedhjælper i 
budgettet.  
Man kunne også nytænke strukturen i regionerne, med en næstformand som kunne tage nogle opgaver eller 
nogle sektorer.  
Regionsbestyrelsen tager noget af det praktiske ansvar og arbejde i forhold til arrangementer, som tager 
meget tid.  
Det vil være relevant at kigge på økonomi, hvilket gøres på næste møde.  
 
Ny medlemstilfredshedsrapport, MSI, foreningen har fremgang på flere parametre bla. hos de ledige.  
I hovedrapporten ligger Region Nordjylland lavt. Der laves regionale rapporter, så vil man kunne se hvilke 
sektorer der skiller sig ud. Kommer på dagsordenen når den regionale rapport er klar.  
 
Gitte kontaktet af Pressekonsulent fra Region Nordjylland. Regionens tiltag, ”Bedre veje” har fokus på Mors 
området. Et af tiltagene er ”Nye fagligheder i almen praksis” Hvilket helt konkret betyder at regionen arbejder 
på at tilknytte fysioterapeuter på Regionsklinikken i Øster Jølby. Dejligt at regionen åbner op for at bruge 
fysioterapeuternes faglighed på Regionsklinkkerne. Desværre har Nordjyske ikke henvendt sig for at høre 
DFys og Gittes kommentarer til tiltaget, som ville være at rose at vores faglighed nu tænkes ind på de 
regionsdrevne lægeklinikker. 
 
Regionsbestyrelsen diskuterede også forslaget til finansloven om, frit valg på genoptræning hvis kommunen 
ikke kan opstille dette inden 7 dage. Danske fysioterapeuter er opmærksomme på tiltaget og inde over, for at 
sikre at der også forsat blive fokus på god kvalitet af genoptræningen, derfor er det i forhold til udbud, 
væsentligt at der bliver holdt noget tilsyn i forhold til de kliniske retningslinjer og så er der igen et spørgsmål 
om lige konkurrencevilkår.  
Kontrolbesøg og kliniske retningslinjer skal være med til at sikre kvaliteten af behandlingen til patienter.  

 

Pkt. 5: Kort orientering fra Regionsbestyrelsesmedlemmer 

REFERAT: 

Ekstraordinært Repræsentantskab 2017  

3 punkter  

- Æresmedlemmer, særlige personer, jubilæum mm. – blev et ja.  

- LO og FTF sammenslutningen.  Betydning for regionerne, samarbejdet med andre organisationer bliver 

anderledes, men højst sandsynligt ikke så anderledes for selve bestyrelsen.   

- Arbejdsmarkedet model, mange gode diskussioner på REP, skal være med til internt i foreningen at sikre 

vilkår og en løn man kan leve af. Flere roser DFys for at dette er tydeligt fagforenings arbejde.  

Nu skal alle medlemmer inddeles i 2 sektioner – den ene med fysioterapeuter der har fysioterapeuter ansat 

og den anden med ansatte,  lejerne og alle de ansatte i både privat, kommunalt og regionsalt. 

Der afholdes regionale informations møder. I Aalborg d. 6 februar 2018. Vigtigt at få viden ud til 

medlemmerne inden der skal vælges bestyrelser de til to sektioner. vigtigt med repræsentanter fra de 

forskellige sektorer.  

 

Ina 

Ledig forskerstilling samarbejde mellem Aalborg kommune og UCN innovation – Det er den stilling som 

Hanne Brusgaard og Dorthe Drachmann vandt innovationsprisen for. 

Chefstillingen for Træningsenheden Aalborg Kommune bliver ledig pr. 1/1. Forventes genbesat pr. 1/3. 

Aalborg kommune - Frit valg til ortopædkirurgiske patienter – 3 dage til valg af leverandør ellers kommer 

patienterne i kommunen, men de kan skifte indtil dagen før første træningsdag. Kan blive udfordring ift. 

økonomi i Træningsenheden grundet tomgangstid i kalendere. Politikerne vil gerne borgerne tager hurtigere 
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stilling til det frie valg, da kommunen ikke ligger så godt placeret ift. ventetid på genoptræning på netop dette 

område. Grundet muligheden for omvalg af leverandør er der bekymring for at borgerne i praksis ikke 

kommer hurtigere i gang. Træningsenheden følger det tæt. 

 

Pkt. 6: Kort orientering fra Samarbejdsudvalgsmedlemmer  

REFERAT: 
Årsmøde i november for praktiserende – Helle og Birthe blev begge valgt ind igen.  
Information på mødet fra Gitte, Marianne Kongsgård og Preben.  
SU møde december. Paragraf 2 aftale på GLAD træning hofte og knæ til, kører allerede i region syd afventer 
en vurdering af dette forløb.  
Patientklagesag. 
Nye politikere til udvalget.   

Forhandler ny overenskomst med sygesikring – pause i forhandlingerne, forhandlinger forsætter 19 januar. 

 

Pkt. 7: Kort orientering fra Region Nordjyllands Hovedudvalg  

REFERAT: 
Aalborg: Omstrukturering antallet af klinikker skal gå fra 7 til 5.  
Mange besparelser på sygehusområdet, bla. skal Fysio- og ergoterapidelingen på Aalborg 
Universitetshospital spare 7 stillinger, 2.7 millioner.  

 

Pkt. 8: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter  
Herunder spørgsmål til referater der kan findes på hjemmesiden 

REFERAT: 
møde d. 13 november – mange møder op – besøg af polisk konsulent. 
I mange kommuner ny udpeges der til MED. 

Valg til regionsbestyrelsen  
Kommune - Lise Stensgaard børnefysioterapeut Vesthimmerland kommune. Suppleant Marianne Trudslev, 
Hjørring kommune. 
Region – Christine Bak fra strandgården, suppleant Lene Duus. 

 

Pkt. 9: Politisk opgavevaretagelse 
Opfølgning på Regionsråds og kommunalvalg. Hvilke politikere skal vi prioritere at gå i dialog med. 
 
REFERAT: 
Valgmøde d.9 november med Regionrådspolitikere. 
Gitte bragte Fysioterapeuter på skadestuer op i debatten, blandt andet at borgerne i Nordjylland har krav på 
at få vurderet deres genoptræningsbehov, også i forbindelse med et skadestuebesøg. Som opfølgning på 
mødet er der lavet et skriv om dette, som sendes ud til de politikere der blev valgt ind i Regionsrådet. 

Der har været afholdt møde med Lone Sondrup ny 1. næstformand. Hun er informeret om DFys 
mærkesager. 
Erik Høgh Sørensen havde i valgkampen noget i Nordjyske om lægemangel og nævnte vores faggruppe. 
Han er nyvalgt i Regionsrådet, er oplagt at invitere til et møde. 
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Sundhedskartellet har aftalt at følge op på Valgmødet. Planlægger at invitere de politiske partier enkeltvis til 
et møde med SKH faggrupperne. 

Forslag til at invitere politikkerne ind i vores regi og til regionsbestyrelsesmøde og snakke med dem om 
fysioterapeuter i lægepraksis skadestuen mm. Vil give en bedre dialog med politikkerne.  
 
Sættes på dagsorden til næste gang – hvad gør sundskartellet? og hvor kan vi se os selv i dette? 

Kommuner.  
Inden valget afholdt vi møde med  
Brønderslev kommune – Ole Jespersgaard  
Jammerbrugt kommune -  Frank Østergaard 

Oplagte emner for møder i foråret er 
Jammerbugt kommune: Mogens Gade 
Rebild kommune: Bente Søgaard. Allan Busk hvor Social Fællesliste havde på deres program at kommunen 
skulle opruste på skoleområdet. 
Aalborg kommune: Ny rådmand Jørgen Hein Ældre og Handicapforvaltningen. 
Skoleområdet, evt. gå i dialog med Thomas Kastrup Larsen og igen med Tina French. 
Thisted kommune: Fysioterapeut Mette Kjærulf nyvalgt, og Hanne Korsgaard som kontaktede Gitte i 
valgkampen i forhold til fysioterapeuter på lægeklinikker. 
Mariagerfjord: Fysioterapeut Mette Riis Binderup. Et emne kunne være lægemanglen i Hadsund område. 

Embedsmænd vil være oplagte at invitere med til nogen af møderne, alt efter hvilke poster politikerne har. 

Fysioterapeuter ansat i lægepraksis: 
Besøget på lægeklinikken i Hals, hvor Gitte skal afsted sammen med Tina Lambrecht og Rasmus Prehn er 
udsat fra d.17. november til d.15. januar.   
 
REFERAT: 
På Falck klinik i Dronninglund er der blevet ansat en fysioterapeut og I Frederikshavn arbejdes der også på 
et samarbejde mellem en fysioterapi klinik og en lægepraksis.  

Også på dette område skal vi huske dialog med embedsmænd i forbindelse med fysioterapeuter i 
lægepraksis.  
 
Anne Kirstin har kontaktet en læge i Aalborg og sendt materiale og hun har vist interesse, hun spørger om 
hvad en fysioterapeut skal have i løn, og det skal undersøges om AK kan give et vejledende lønniveau.  
 

Beskæftigelsesindsatsen: 
Der er kommet disse forslag til medlemsarrangement fra Netværket for fysioterapeuter der arbejder indenfor 
Beskæftigelsesindsatsen. Tanken er at de kan koble et åbent medlemsarrangement med et netværksmøde. 
Jammerbrugt skal stå for det næste møde og de har sendt nogle forslag.  
-Når vi møder borgeren er værktøjskassen andet end træning/manuel behandling. Bio-psyko-social. Evt. 
Michael Møller? 
- Placebo, nocebo, hvordan bruger vi det mere bevidst i vores kontakt med borgeren? 
- Nyeste smerteforskning – hvordan håndterer vi borgere med langvarige smerter? 
- Ambulatorium for Liaisonpsykiatri – et oplæg derfra. 
- Kommunikation – Coaching evt. en fra Mindstep? Forskellige tilgange til forskellige mennesker. Hvordan 
rammer vi alle i en gruppe? Hvordan rammer vi den enkelte? 
- Smertetilbud i Nordjylland: Smertecenter Aalborg, Skørping, KiaPro etc. Hvad er tilbuddene? Er der 
mulighed for samarbejde? 

REFERAT: 
Kunne være interessant med smerter, da det er et emne der interesserer mange 
Undervisning i smerter – nyeste smerte forskning og smertecenter, kunne disser to vinkler evt. slås sammen.  
Stress, depression og angst, hvordan håndtere vi som fysioterapeuter dette, rammer mange patienter, og er 
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ofte det største problem i forhold til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.  
Mødet skal være for alle, evt. arrangement som arrangeres fælles af en fysioterapeut fra Jammerbrugt 
kommune og en fra regionsbestyrelsen. 

Børneområdet: 

REFERAT: 
I Vesthimmerland kommune, kom der intet nyt opdrift på budget 2018, skyldes stram økonomi med mange 
besparelser. 

 

Pkt. 10: Arrangementer 

Ideer til arrangementer: 
Ganganalysearrangement. 
Lene planlægger, f.eks. med underviser på UCN Lars Henrik Larsen. Forår 2018. 

REFERAT: 
Lene arbejder videre med dette. Måske efterår 2018 

Netværksmøde for fysioterapeuter der arbejder med træning i naturen: 

Ikke noget nyt siden sidst.  

 

Netværksmøde for fysioterapeuter der arbejder med hverdagsrehabilitering: 

 

REFERAT: 

Gitte har været i kontakt med en fysioterapeut fra Frederikshavn som også ved at dem for Jammerbrugt er 

interesseret. Tilbagemeldingen har været, at det er svært at holde gang i netværk pga. manglende mener på 

møderne.  

Forslag til at TR Rikke Elmstrøm Aalborg kommune kan inddrages.  

Gitte følger op på denne.  

 

Fysioterapeuter i Folkeskolen: oplægsholder Lise Stensgaard om erfaringer og evaluering at projekt 
Fysioterapeut i børnehaveklasse i Vesthimmerland kommune. Et medlemsmøde 
Gitte planlægges til afholdt forår 2018.  
 

REFERAT: 
Venter til næste møde da Lise Stensgaard starter i bestyrelsen i 2018.  

Lytte-møder forår 2018  
Planlægningsgruppe: Lene, Christina og Gitte. 

REFERAT: 
Fagpolitisk møde nu hvor der ikke skal holdes generalforsamling i foråret. Evt. en dag hvor der er TR møde.  
Vil kunne operette netværksgrupper for at uddelegere nogle opgaver.  
Evt. afholdes et spændende sted evt. et i Hjørring og et i Aalborg.  
Ny i stedet for Lene: Maria.  

Etniske minoriteter 
Maria planlægger, forår 2018. 

REFERAT: 
Hvordan møder vi etniske minoriteter i praksis? 
Nadia, God respons i Region Midtjylland, lidt dyrt – skal der findes en anden?  Interessant med flere cases 
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og vinkler – patient vinkler?  
Maria har grønt lys til at vælge Nadia eller finde anden.  
Tidspunkt og lokale bliver der kigget på snarest – evt. 25 april. 

Nyt:  
Forslag fra netværk for fysioterapeuter der arbejder indenfor Beskæftigelsesindsatsen.  
Smerter temaet er interessant.  
Christina, Anne Kirstine og en fra jammerbrugt – planlægger.  
Maria kommer med ideer i forhold til oplægsholdere, evt. har Ina også nogle kontakter. 
Ideer bliver meldt tilbage til Christina.  

Planlagte: 

D. 30. januar Netværksmøde for fysioterapeuter der arbejder med palliation: 

Mødet var planlagt i foråret 2017 men blev aflyst pga. for få tilmeldte. 

 

REFERAT: 

Jeanette Præstegaard er medplanlægger og oplægsholder og hun er opstillet til Formandsvalget. Der er en 

procedure der skal overholdes i forbindelse med valget, Gitte kontakter Karen Langvad, for at få afklaret 

hvordan vi skal forholde os.  

 

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 holder tale 

REFERAT: 

D. 17 januar afholdes der valgmøde før formandsvalg. Sekretariatet planlægger  

D. 6 februar afholdes der informationsmøde om arbejdsmarkeds model kl. 17-20. Sekretariat planlægger. 

Har været afholdt:  

D. 9. oktober Unge med nakkesmerter  

Arrangeret af Marianne Kongsgaard 

67 tilmeldt  

 

SHK arrangement d. 2. november. KFUM hallen. 

60 

 

D. 9.november. Børneterapeutmøde for ergo og fysioterapeuter  

To separate arrangementer, kl. 17.00-19.00 Foredrag om sanseintegration og sensorisk bearbejdning og kl. 

19.30-21.00 Børneterapeutmøde. 

Foredraget blev flyttet til større lokaler, så de kunne deltager flere end 50 personer fra hver faggruppe. 

69 tilmeldt foredraget og 53 tilmeldt børneterapeutmødet. 

 

D.9. november. Valgmøde Regionsrådsvalg 

Sundhedskartellet holder valgmøde for Regionrådspolitikere. 

Tilmeldt 12 fysioterapeuter. I alt 45 deltagere fra forskellige faggrupper. 

 

D. 13. november. Møde for praktiserende om Klinisk retningslinje nakke og lænd  

Arrangeret af Enhed for kvalitet og de betaler udgifterne til arrangementet. 

75 tilmeldt 

15. november medlemsmøde før det ekstraordinære Repræsentantskab d. 25. november. 

30 tilmeldt 
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27. november. De praktiserendes årsmøde 

22 tilmeldt 

Afholdte arrangementer 2017 evalueres.  

Der er afholdt 22 arrangementer. 

Bilag 3: Arrangementer 2017 

 

REFERAT: 

Været afholdt mange arrangementer, dejligt der kommer så mange til arrangementerne.  

Der har været afholdt 22 arrangementer. 

11 har bestyrelsen afholdt 

7 er arrangeret af andre eller sammen med andre, f.eks. sekretariat 

3 arrangementer har vi givet tilskud til. 

Derudover  ”Er du OK” standen på Nibefestival 

 Telt til DHL stafet 

 

Pkt. 11: Budgetopfølgning 3.kvartal og budget 2018 

Budgetopfølgning 3. kvartal. Der er brugt 49% af regionens budget. OBS der er planlagt at overføre 78.877kr 

til 100års jubilæum 2018. 

Budget 2018 blev udarbejdet forår 2017. Det skal vurderes om budgettet skal justeres nu, eller der ventes til 

regnskab 2017 er færdigt, så overførte midler kan tilskrives.  

Bilag 1: Budgetopfølgning 3. kvartal 2017  
Bilag 2: Budget 2018  

REFERAT: 
Det ser fint ud budgettet. Vi kommer ikke i underskud. 
Det aftales at budget 2018 bliver justeret når regnskabet i 2017 er færdigt. Så kan vi se hvor meget vi kan 
overføre. Husleje og telefon justeres op. 
Det aftales også at hvis der kommer udgifter til at bemande ”Er du OK” standen på Nibefestival så tages 
pengene fra arrangementspuljen.  
Der er på Hovedbestyrelsesmøde i december aftalt at op til 50% af regionstilskud må overføres til næste år. 
Derved kan regionerne have en buffer, der giver fleksibilitet og muliggør langtidsplanlægning, og opsparing 
til særlige arrangementer. Derudover er det også aftalt at Strategiplans projekter skal finansernes af centrale 
puljer.  

 

Pkt. 12: Medlemsmøder for studerede 
På mødet i oktober var emnet på dagsordenen. Vi aftalte at tage det på igen, for at høre Ida’s holdning.  
Aktuelt er der mellem 10 og 15% studerende tilmeldt til vores arrangementer.  
Hvis der skal holdes arrangementer specielt for de studerende, så skal det være for at gøre noget 
anderledes og ikke bare mere af det vi gør nu. 

Se referatet fra mødet d. 6. oktober. 

 

REFERAT: 

Danske fysioterapeuter arbejder på at få en Studenter ambassadør på UCN, for at gøre foreningen mere 

synlig for de studerende. 

Som det er nu sender Ida informationer ud til Fysrådet.  

Forslag fra de studerende om at farve markere de forskellige events, så det er tydeligt hvilke 

medlemssegmenter der er velkommen.  



Side 8 af 8 

Men det forventes at blive synligt hvornår de er velkomne,  nu hvor Ida er aktiv og der måske kommer en 

Studenter ambassadør.  

 

 

Pkt. 13: Fastholdelse og rekruttering af studerende og ny uddannede 

Region Midt og Syd Danmark har ringet til dimittender. Det er planen at det udrulles til hele DK, og der skal 

laves plan og talepapirer.  

Erfaringen er at hvert bestyrelsesmedlem kun skal have ca. 10 personer de skal ringe til, for nogle 

dimittender træffes først i 2.-3. forsøg. 

På mødes aftales hvem der har lyst til at være med til dette nye tiltag.  

 

REFERAT: 
Positiv oplevelse for de Regionsbestyrelsesmedlemmer der har ringet rundt, og gode tilbagemeldinger fra de 
studerende. God signalværdi med minimal indsats.  
Vil være godt at den stunderne ved at Danske fysioterapeuter vil ringe.  
Det hold der er færdig i jan 2019 er ca. 53 nyuddannede.  
Stor opbakning fra bestyrelsen og følgende melder sig. Christina, Maria, Anne Kirstine, Birthe, Preben og 
Gitte.  

 

Pkt. 14: EVT. 

REFERAT: 
Ida har fået henvendelser fra studerede der ikke modtager deres fagblad. De skal kontakte Servicelinjen 
telefon 33414614. 

 
 

Pkt. 15: Planlægning af forårets møder 
Datoer og placering skal aftales så deltagere skal huske kalender. 
Dagsorden punkter til næste møder 
 
REERAT: 
Møder 2019 
Tirsdag d. 13-02-2018   
Onsdag d. 18-04-2018 
Mandag d. 11-06-2018 

Efter mødet har Gitte opdaget at der allerede var aftalt et møde d. 31. januar. Denne dato fastholdes, så intet 
møde d. 13. februar. 
 

Pkt. 16: Evaluering af mødet 

REFERAT: 
Et godt møde 


