Referat Regionsbestyrelsesmøde
Den 19. november 2020
Afbud: Maria Odefey og Marianne Bøgelund
På mødet deltager Marianne Trudslev, Jette Thomsen og Trine Fischer på Teams. Skyldes nedlukningen af
deres kommuner i forbindelse med Covid-19. Lise Stensgaard, Anne Kirstine Jensen, Mikkel Graversen og
Gitte Nørgaard deltager på Sofiendalsvej.

DAGSORDEN:
Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent
Referat:
Ordstyrer: Anne Kirstine
Referent: Mikkel Graversen

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og tidsplan
Punkt 12. Arbejdsmarkedsanalyse, på dette punkt deltager Niels Erik Rasmussen. Punktet
skal på kl. 11.00-11.45.
Referat:
Dagsordenen er godkendt.

Pkt. 3: Opfølgning fra sidst
Referat:
Gitte har sendt høringssvar til forslaget om Politisk struktur til Anders Lorentzen.
Marianne Trudslev tilføjer, at TR også har sendt høringssvar.

Pkt. 4: Orientering fra regionsformand og diskussion af relevante emner
Referat:
Covid-19
- Sundhedsfaglige kan testes i fast track, og dermed få svar indenfor 24 timer, så smittespredning kan
stoppes og de kan komme retur til job hurtigst muligt. Der har været lidt udfordringer, da fysioterapeuter fra
privat praksis, har oplevet at blive afvist. Det skulle gerne køre på skinner nu. Hvis ikke må Gitte igen
henvende sig til Region Nordjylland. Gitte præciserer, at sundhedsfaglige skal henvises til Fast track via
egen læge.
- nedlukningen af 7 nordjyske kommuner den 6. november. Fredag blev der arbejdet med,
om fysioterapeuter arbejdede i Kritisk funktion, det gør vi og må derfor passere kommunegrænser, og om

patienter til fysioterapi må passere kommunegrænser, det må de.
Tilbagemeldingen fra de fysioterapeuter Gitte har talt med og hørt fra er, at der arbejdes videre, som der er
gjort siden i foråret. Et par kommuner har sendt nogle patienter tilbage til virtuelle hold, der er vist mest
kronikere.
Gitte har oplevet at de fleste nordjyske fysioterapeuter har været rolige, sikkert fordi det har været en proces
siden i foråret at tilpasse sig Covid-19 restriktioner og udfordringer. Men vores kolleger er stadig meget
afhængige af, at Sundhedsstyrelsen melder ud om vores faggruppe, at DFys arbejder for vilkår og viden, og
distribuerer ud til medlemmer, og at ledelser tager ansvar
- Gitte oplever selv, at flere møder igen afholdes virtuelt, altså mindre rejseaktivitet. Bla. har DFys ændret to
dages TR-møde til en dags virtuelt, og Lederkonference to dage, er aflyst osv.
Regionsrådet har vedtaget at fortsætte i de nuværende rammer, med Neurorehabilitering fordelt på mange
matrikler, altså er en samling af specialet igen udsat. Der er givet penge til ”vedligehold” af eksisterende
matrikler, GN er bekymret for at det er alt for lille et budget. Ærgerligt at den rapport der er lavet for år siden,
hvor konklusionen var at samle for at højne kvaliteten, ikke bliver fulgt.
Efterår betyder altid arbejdsopgaven med nyudpegning til MED.
Ny udpegning til MED i Mariagerfjord, Region Nordjylland og snart også Frederikshavn kommune. Vigtigt at
der er gode personaleopgørelser, så det kan ses, om ergoterapeut, jordemoder og fysioterapeut
foreningernes flyt til AC, giver AC pladser i MED udvalgene.
Udpegningsmøderne i Mariagerfjord og Regionale gav udfordringen, så der måttes afholdes et ekstra
møder. AC er sikret repræsentation i vigtige udvalg, og det ser ud til, at vores Tillidsrepræsentanter får
pladser i de MED-udvalg, hvor det er nødvendigt at de har indflydelse
I Frederikshavn fordelingsmøde mandag 23. nov. Håber at det bliver et konstruktivt møde.
AC Tillidsvalgte plejer ikke at have fuldtidsfrikøbte formænd med til møder, som ergoterapeuterne og DFys
nu kan byde ind med. Det har været et godt samarbejde de tre områder.
I Aalborg kommune, er ledelsen i Familie og Beskæftigelsesforvaltningen kommet med en indrømmelse.
FOA har i flere år påpeget, at der er et problem med manglende udmøntning af lønmidler ved
lokallønsforhandlinger. Ifølge kommunen selv, så mangler der 26. mio. når de sammenligner lønniveauet
med sammenlignelige kommuner, og Aalborg kommunes andre forvaltninger. Ledelsen har meldt ud til de
faglige organisationer, at de planlægger at finde lønmidler, ved at reducere med 62 fuldtidsstillinger over de
næste 5 år, og udmønte disse lønkroner til lokallønstillæg. Organisationer har meldt tilbage, at vi ikke finder
det acceptabelt at skære i normeringer, og at 5 år er for lang tidshorisont, til at de ansatte får den løn de har
krav på.
Budgetmøde med borgmester i Hjørring kommune. Var meget i Covid-19 tegn. Der sker nedskæringer på
flere af kommunens områder, mens der oprustes på andre områder, for at løse Covid-19 udfordringer,
kommunen satser på at få midler til denne udgift fra regeringen.
Havde de 15. november har et debatindlæg i Nordjyske om manglende fysisk aktivitet i Folkeskolen. Husk
bevægelse. Har lagt det på Facebook for synlighed for medlemmer.
Ærgerligt at Folkeskolen ikke lever op til kravet om fysisk aktivitet, og ærgerligt at der ikke ansættes
fysioterapeuter for at understøtte og sikre denne indsats.

Pkt. 5: Kort orientering fra Regionsbestyrelsesmedlemmer
Referat:
Bordet rundt m. diverse nyheder, opdateringer og info fra medlemmernes hverdag.

Pkt. 6: Kort orientering fra Samarbejdsudvalgsmedlem
Referat:
Marianne Bøgelund har afbud til mødet.

Gitte informerer om, at de praktiserende med OK med sygesikringen har årsmøde den 26. november. Det
afholdes virtuelt, for at undgå at samle sundhedsfaglige, men især fordi der er fysioterapeuter fra syv
nordjyske kommuner der ikke må deltage i Aalborg.
Næste SU-møde den 4. december, er planlagt til et virtuelt møde.

Pkt. 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter
Herunder spørgsmål til referater der kan findes på hjemmesiden. Eventuelt nyt fra Region
Nordjyllands Hovedudvalg.
Referat:
De nordjyske TR har lavet et høringssvar til forslaget om fremtidig politisk struktur i Danske Fysioterapeuter.
Tillidsrepræsentanterne bruger hinanden meget til sparring i denne Covid-19 tid.

Pkt. 8: Politisk opgavevaretagelse
Overgang til AC
Referat:
Samarbejdet i AC-gruppen, angående MED sammensætningen, går godt.

Vagtlægeordning
Referat:
Der er ikke sket meget på dette punkt grundet Covid-19.

Fys i lægepraksis
Referat:
Marianne Trudslev informerer om, at ordningen hvor Hjørring kommune leverer fysioterapeutiske
kompetencer til regionsdrevet lægeklinik i Hjørring, er kommet godt i gang, og der er tilfredshed med
ordningen. Lægepraksissen er blevet solgt med overtagelse fra marts måned, derefter er tiden uvis.
Bestyrelsen håber, at de kommende ejere vil fortsætte med at have fysioterapeuter ansat som
hjælpepersonale.

Fysioterapeuter på Skadestuer
Referat:
På to sengeafdelinger på Aalborg universitetshospital, er to sygeplejerske stillinger konverteret til
fysioterapeuter. De er ansat i Fysio- og ergoterapien, men de møder ind på sengeafdelingen, og har kun
deres faste gang der. Faglig udvikling varetages i samarbejde med Fysio- og ergoterapiafdelingen.
Det er ikke skadestue området, men alligevel relevant viden.

Kontakt og møder med politikere i f.eks. Sundhedsudvalg
Referat:
Der vurderes at det er rettidige omhu ikke at kontakte og presse politikere og udvalg i denne tid. Kommunale
og regionale politikere har rigeligt at se til, i forhold til opgaver og økonomi under Covid-19 pandemien. Der
holdes øje med området, og bydes ind hvis der kommer anledninger.

Pkt. 9: Arrangementer
Pga. Covid-19 skal Regionsbestyrelsen/arrangementsgruppen overveje, om forårets
arrangementer skal planlægges virtuelt fra starten, så vi undgår at skulle aflyse eller
ændre planer undervejs, da det er et stort arbejde for planlægningsgruppen

Referat:
Der diskuteres om nogle af arrangementerne kan arrangeres til at være online. Det vurderes at det kan det
godt. Dette skal dog cleares med oplægsholdere.

Forslag til kommende arrangementer:
Røntgen/skanning: Hvad kan de forskellige for typer af skanninger?
Maria arrangerer.
Referat:
Kan muligvis være online

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.
Referat:
Måske sådan et møde kan afholdes virtuelt.

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, og Jette har tidligere kontaktet dem, men
de er ikke vendt tilbage.
Referat:
Lars Lejbølle fra RN har henvendt sig, er interesseret i samarbejde om et arrangement om emnet, han er
henvist til Maria.
Jette kontakter Mariagerfjord fysioterapeuter igen.
Kan muligvis være afholdes virtuelt.

Skulder, f.eks. rotatorcuff. Forslag til fysioterapeut oplægsholder Elizabeth Andreasen.
Lise planlægger. Der har tidligere været talt om 2021, men det er usikkert at planlægge for
tiden pga. COVID-19.
Referat:
Kan muligvis afholdes virtuelt.

Stand up. Maria har indhentet priser på bl.a. Jan Gintberg.
Da regionsbestyrelsen er i tvivl om hvorvidt det er et arrangement der har interesse for
medlemmerne, så er det aftalt, at de hver især undersøger på deres arbejdspladser/
blandt medlemmer om der er stemning for et sådant arrangement.
Hvis ikke skal det fjernes fra forslagslisten.
Referat:
Slettes fra listen, da det vurderes at vores medlemmer ønsker fag faglige arrangementer.

Medlemsmøde før Extra Repræsentantskab den 19. og 20. marts 2021.
Mødet skal afholdes 1-2 uger før selve Repræsentantskabsmødet.
Gitte planlægger. Det må ikke være en mandag eller en onsdag.
Referat:
Medlemsmødet arrangeres til tirsdag den 9. marts fra kl. 17.00.
På Sofiendalsvej er booket lokale A+B. Det er meget uvist hvilke restriktioner der er til marts, så det ses an,
om der skal bookes andre lokaler.

DHL-stafet 2021. Afholdes fra tirsdag den 24. august til torsdag 26. august
Det er aftalt at der skal bookes telt igen. Dato?
Gitte arrangerer.
Referat:
Gitte holder øje med tilmelding til teltbooking, som forventes at åbne ca. 1. marts
Der foreslås et virtuelt arrangement om lungefysioterapi, dette rykkes frem i køen af arrangementer grundet
dets aktualitet.

Planlagte:
Den 26. november. Praktiserendes årsmøde
Er et af de møder hvor afholdelsesformen har ændret sig flere gange undervejs, fra fysisk
møde til blandet møde virtuelt og fysisk til nu helt at være et virtuelt møde.
Arrangeres af SU og Gitte i samarbejde.
Er annonceret.
Referat:
Der er 20 tilmeldt. SU-medlemmerne er bedt om at reklamere for mødet hos deres kolleger. Der er
reklameret på Facebook.

Den 4. marts 2020 Tibia fraktur
Maria planlægger i samarbejde med Ergo og fysioterapiafdelingen Aalborg
Universitetshospital.
Den 13. april 2021 Generalforsamling.
Gitte har booket auditorie på UCN. Der kan med Covid-19 tiltag deltage 152 personer.
Lise har booket Denis Nørmark, oplæg om pseudoarbejde.
Gitte tænker at der skal arbejdes i to spor, for måske kan vi afholde fysisk, måske skal det
afholdes virtuelt.
Referat:
Hvis det skal afholdes virtuelt, så er det muligt at optage formandens beretning inden mødet, og så afspille
den.

Den 7. september 2021. Dorte Birkemose
Lise arrangerer.
Afholdt
Den 21. september Osteoporosearrangement. Var flyttet fra den 24. marts
Afholdt i Vodskov sammen med Osteoporoseforeningen. Lise var planlægger

83 tilmeldt, efterfølgende reminder-mail 64 tilmeldt. 14 fik besked på at de ikke kunne
deltage pga. max 50. Der deltog 37 så 13 udeblev, hvilket var frustrerende når 14 havde
fået besked på at de ikke kunne deltage.
Den 30. september 2020. El-terapi (FES/NMES) oplægsholder Fysioterapeut Marie Bing.
Mariann planlægger. Afholdt på UCN med Covid-19 tiltag.
55 tilmeldt, efter reminder-mail var 44 tilmeldt. Der deltog 26 så 18 udeblev.
Den 20. oktober Børneterapeutmøde
Planlagt at børneterapeuter fra Rebild kommune og Gitte.
Oplæg om Neurodynamik efterfulgt af møde for Børneterapeuterne. Afholdes sammen
med ergoterapeutforeningen.
Afholdt på Sofiendalsvej, så desværre kun max 40 deltagere, pga. Covid-19 afstandskrav.
Fuldt hus
2. november. Medlemsmøde før Repræsentantskabsmødet den 7. november 2020
Der deltog 5 personer fra Regionsbestyrelsen og et medlem der er suppleant til ”frie
pladser”.
Aflyst
Den 19. november Fascie arrangement. Det er flyttet fra den 19.maj. Dengang var 75
tilmeldt.
Maria planlægger
Var flyttet til UCN for at mange kunne deltage. 110 tilmeldt og mange på venteliste.
Oplægsholder er hollandsk og har pga. Covid.19 meldt afbud.
Det forsøges afholdt i foråret 2021. Det skal overvejes om det kan afholdes virtuelt.

Pkt. 10: Budgetopfølgning 3. kvartal 2020
Der er kun forbrugt 31% af årets midler. Det skyldes stadig, at der pga-Covid-19, ikke har
været afholdt ret mange arrangementer, og de arrangementer der har været afholdt, har
været med begrænset antal deltagere. Arrangementer plejer at være den post hvor der
bliver brugt flest penge.
Der er stadig mulighed for at Regionsbestyrelsen igangsætter tiltag, hvor de kan få frikøb.
Bilag 1: budgetopfølgning 3. kvartal 2020
Referat:
Regionsbestyrelsen tager Gittes orientering til efterretning.
Der debatteres om der skal købes udstyr til at streame medlemsarrangementer. Bestyrelsen blev enige om
at undersøge sagen og hvad prisen eventuelt vil komme til at blive. Gitte er også i dialog med sekretariatet
om udstyr.

Pkt. 11: Anerkendelse af medlemmer med jubilæums nål.
Anerkendelse af medlemmer var en forslag der blev vedtaget på Repræsentantskab 2018.
Det er nu besluttet, at der skal gives en 25, 40 og 50års jubilæumsnål. Disse skal
udleveres i regionerne til et arrangement. Dette kan foregå enten på Generalforsamlinger,

et socialt arrangement for dem der skal have nål eller anden måde. Direktør og
Regionsformænd er i dialog om hvordan dette kan gøres, Gitte informerer og det skal
diskutere hvordan det kan gøres i Nordjylland.
Referat:
Gitte informerer om at der på landsplan ca. er 250 25års jubilarer årligt. = ca. 25 nordjyder
Fejring af gamle jubilarer er der ikke taget stilling til endnu, men dem der allerede har haft 25, 40 og 50-års
jubilæum skal også have nåle. Måske vi her i Nordjylland inviterer alle til et arrangement, og der uddeler nåle
holdvis, og så kan de andre hold klappe.
I start året er det ca. 2600 medlemmer. Vi har i Nordjylland ca. 10% af disse.
Pga. Covid vurderes det ikke, at der vil kunne holdes et fysisk arrangement i foråret 2021. Første tildeling
antages derfor at blive efterår 2021 eller forår 2022.
Så det er muligt at tage emnet op igen på et senere møde, og tage endelig beslutning.
Først skal der laves en plan for de nye jubilarer.
Der er lagt op til at Regionerne selv bestemmer. Der er ikke krav om at gøre det ens i de fem regioner. Man
kan derved få erfaringer fra hinanden.
Sekretariatet har forhørt sig hos nogle medlemmer om hvad deres ønske er, og det er anerkendelse fra
kolleger. Gitte har forhørt sig ved Danske Bioanalytikere som uddeler 25års jubilæumsgaver, for at høre
hvad deres erfaringer er, og tænker at der er flere muligheder for at uddele nålene
- generalforsamling eller andre medlemsarrangementer, hvor fysioterapeuter kan anerkende fysioterapeuter.
- et årligt jubilæumsarrangement, for dem der skal have nåle, men så vil det ikke være synligt for andre
medlemmer
- at tillidsrepræsentanten uddeler på arbejdspladsen, måske kagemand til kollegerne. Det vil give synlighed
at TR er en del af foreningen og gøre DFys synlig på arbejdspladsen. De praktiserende kan få uddelt på
deres årsmøde. Der har vi så udfordringen med dem der ikke har overenskomst, men det kan nok løses.
Der skal ved uddeling tages billeder og disse skal i Fysioterapeuten og på hjemmesiden.
I regionsbestyrelsen er der enighed om at det er meget at gøre ud af en lille ting. Mere bøvl end det giver
værdi.
Der bliver snakket om hvem der skal betale for et arrangement ude på arbejdspladsen.
Der stilles kritisk spørgsmål til hvor mange der reelt bruger sin allerede udleveret nål. Nogle vil betegne
nålen som velfærdsskrot, der ikke bliver brugt.
Måske medlemmer skal spørges om de ønsker nålen, så den ikke automatisk går til alle jubilarer.
Hvorfor skal nogle medlemmer hyldes og andre ikke skal?
Måske er det bedre at hylde de medlemmer der er aktive i DFys, f.eks. TR og SU medlemmer. Samt hylde
medlemmer der går på pension og som har mange års medlemskab.
Et medlem tror at kollegerne ønsker at Regionsformanden uddeler og ikke TR.
Bestyrelsen opfordrer Gitte til at gå tilbage til Regionsfromandskolleger og sekretariat og informere om at de
ikke ser synderligt stor værdi af tiltaget. Man bør overveje om bøvlefaktoren er for stor i forhold til udbytte.
Punktet tages på igen til et senere møde.

Pkt. 12: Arbejdsmarkedsfremskrivning kl.11.00-11.45
Niels Erik Rasmussen har analyseret det fremtidige fysioterapeutiske arbejdsmarked.
Niels Erik holder oplæg, bagefter er der mulighed for at stille spørgsmål og debattere.
Arbejdsmarkedet for fysioterapeuter i Region Nordjylland.
Der bliver flere og flere fysioterapeuter fremadrettet.
Hvis ikke nogen af dem der bliver uddannet i Nordjylland, flytter ud ad regionen, vil der komme stigende

ledighed. På UCN uddannes 13% af de nyuddannede på landsplan, men der er kun 10% af Danmarks
fysioterapeuter der arbejder i Nordjylland.
Ledigheden i 2020 steg meget da Covid-19 ramte Danmark, men er her sidst på året ca. det samme som i
2019. Nordjylland har den højeste fysioterapeut ledighed i Danmark, den var i august 2020 på 10,4% og i
oktober 6,6%.
Det er svært for nyuddannede at finde fodfæste på det fysioterapeutiske arbejdsmarked. Det er også den
erfaring regionsbestyrelsen har fra dimittend ringerunden, mange stykker deres arbejdsliv sammen af flere
småjobs, hvoraf ikke alle er fysioterapi relevante.

Pkt. 13: Repræsentantskab 2020 og Ekstraordinært Repræsentantskab 2021
Repræsentantskabet den 7. november blev aflyst pga. Covid-19 situationen i Nordjylland. Gitte informerer
om status for afholdelse. Derudover diskussion om Regionsbestyrelsen ønsker at sende punkter til XREP
2021, der er deadline den 15. januar.
Repræsentantskabsmøde den 7. november blev aflyst. Der blev sendt en mail ud om accept fra
Repræsentanterne til at mødet kunne afholdes virtuelt. Der var ikke fuld opbakning til dette, og derfor blev
mødet aflyst.
Der er nu kommet en mail ud med en forklaring og indkaldelse til et virtuelt Repræsentantskabsmøde den
6/1-2021. Næste skridt er at der skal stemmes om det kan afholdes virtuelt. Gitte håber på accept fra alle
Repræsentantskabsvalgte.
Det foreslås, at vi i Region Nordjylland sidder samlet et sted til det virtuelle repræsentantskabsmøde.
Gitte undersøger, om det vil være muligt at sidde sammen, men Gitte tror ikke det er muligt, bla. af hensyn til
afstemningsprocedure.
Der bliver også spurgt ind til om man kan nøjes med at deltage i halvdelen af mødet. Gitte mener at man
enten deltager i hele mødet, eller også deltager suppleanten i hele mødet.
Nogle medlemmer af Regionsbestyrelsen undrer sig over, hvorfor der ikke er mere gennemsigtighed i Dansk
Selskab for Fysioterapis (DSF) regnskab. Da DSF gentagende gange har søgt om øget tilskud, på trods af at
vi er blevet opmærksomme på, at de (DSF) gik ud af 2016 og 2017 med et overskud.
I 2018 og 2019 fik DSF omkring 2,1 mio til drift fra DFys.

Pkt. 14: EVT.
Anne Kirstine informerer om status på SOSU undervisernes tilknytning til DFys. Danmarks lærerforening har
gjort krav på at beholde undervisernes overenskomst, på trods af at fysioterapeuter og ergoterapeuter er
overgået til AC hovedorganisationen. Den retssag der skal afgøre tvisten er udsat pga. Covid-19.

Pkt. 15: Planlægning af næste møde
Dato: 15. februar 2021
Sted: Lokale B Sofiendalsvej
Dagsorden punkter:
- Beretning til generalforsamlingen den 13. april
- Budget 2021 og 2022
- Jubilæums nål/fejring
Dato: 24. marts 2021
Sted: Lokale A Sofiendalsvej
Dagsorden punkter:
- Planlægning af Generalforsamling den 13. april.

Dato: 11. maj 2021
Sted: Lokale B Sofiendalsvej
Dagsorden:
- Første møde i nyvalgt RB. Revision af Forretningsorden og arbejdspapir

Pkt. 16: Evaluering af mødet

