Referat Regionsbestyrelsesmøde
den 2. april 2019
Mødet afholdes Lokale C, Sofiendalsvej 3, Aalborg.
Kl. 9.00-15.00
Der er morgenkaffe fra kl. 8.30
Referatet er indskrevet i dagsordenen med kursiv
Preben Weller og Maria Odefey deltager om formiddagen

DAGSORDEN:
Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent
REFERAT:
Ordstyrer: Lise
Referent: Ida

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og tidsplan
Sille Frydendal er med på Skype kl. 10.10 til punkt 13.
REFERAT:
Godkendt
Ændring i rækkefølge
Punkt 10 bliver flyttet op efter punkt 2.
Punkt 12 bliver flyttet til kl. 11.

Pkt. 3: Opfølgning fra sidst
REFERAT:
Mariagerfjord kommune har trukket to opsigelser af tillidsvalgte tilbage.

Pkt. 4: Kort orientering fra regionsformand og diskussion af relevante emner
REFERAT:
Kompetenceprofil til fysioterapeuter i skadestuen:
Danske fysioterapeuter har udarbejdet en National kompetenceprofil for fysioterapeuter med
funktion i skadestuen. Udarbejdet i samarbejde med personalet på hospitaler hvor fysioterapeuter
allerede er implementeret i skadestuen.
Forslag: En lignende kompetenceprofil udarbejdet af Danske fysioterapeuter på Fysioterapeuter i
lægepraksis og Fysioterapeuter i kommunale akutfunktioner.
Siden sidst:
- 28 marts – Gitte inviteret til møde med Mette Frederiksen, blev aflyst pga. dobbelt bookning.
Skulle blive inviteret igen senere.
- 5-6 marts – lederkonference. Godt arrangement.
- 7. marts FTR møde. Godt møde. Punkt på om hvad og hvordan styrke samarbejdet mellem
Regionsformand og fællestillidsrepræsentanter.
- Folkemøde Rebild lørdag den 16. marts. Fint arrangement for kommunens borgere og politikere,
desværre få byrådspolitikere. Fik mulighed for at snakke om Fys i lægepraksis, fysioterapeuter på
Folkeskolen osv.
- 21. marts. KL topmøde med kommunale og Folketingspolitikere. Organisationer tog imod med
faner. Anne Kirstine og Gitte deltog med skilte.
-Gitte er den 8. april inviteret til Tiltrædelsesreception Regionsdirektør Christian Boel
Forhandlingsudvalg Region Nordjylland. Efter tungt samarbejde om fornyelse af Procedureaftale i
forbindelse med lokallønsdannelse, er det som om at samarbejdet stadig ikke fungerer. Regionens
HR afdeling lever ikke op til aftalen. Organisationer har italesat dette.
Ny chef for Mennesker og organisation, har inviteret sig til kaffemøde med organisations
repræsentanterne i Forhandlingsudvalget. Det er et positivt træk.
Gitte har en FTF plads i udvalget. Mister denne, når vi går i AC 2020. AC har to pladser, Magister
og læge har de to pladser. Der skal opbygges et samarbejde med AC organisationerne. .
AC overgang.
Der er udfordringer, som forsøges løst hen af vejen.
- Det lykkedes at få et FV19 Sundhedskartel valgmøde afholdt. Et valgmøde i FH regi, ville ikke
have haft det samme gennemgående sundhedspolitiske fokus.
- FH møde i Brønderslevkommune. GN nævnte at medarbejdere i FagMED havde talt om, hvordan
terapeutgruppen kunne sikres ind i udvalget næste år. LO konsulent afvisende overfor samarbejde,
og det blive i samarbejde med AC gruppen, medarbejdernes behov for indflydelse skal løftes.
Vigtigt at et MED afspejler sammensætningen af medarbejdere i organisationen.
- Gitte går til Tina Lambrecht og Karen Langvad, for AC skal bede om, at der indkaldes et
forhandlingsorgan, som skal se på om antal AC pladser i udvalget skal udvides/ AC skal have
pladser i udvalget.
- Der ligger et stor arbejde forude, med at få sikret de kommunale fysioterapeuters indflydelse på
arbejdspladserne.
Pavillon med Logo
Sekretariatet har sendt et tilbud på pavillon med Danske Fysioterapeuter tryk. Vi tænker ikke at vi
har behovet for sådan en pavillon.

Pkt. 5: Kort orientering fra Regionsbestyrelsesmedlemmer
REFERAT:
Ingenting at referere.

Pkt. 6: Kort orientering fra Samarbejdsudvalgsmedlemmer (Birthe og Preben)
REFERAT:
Ingen møde siden sidst.
Det er Birthe Schelde Nielsen der er udpeget til at sidde i Regionsbestyrelsen

Pkt. 7: Kort orientering fra Region Nordjyllands Hovedudvalg (Maria)
Herunder spørgsmål til referater
REFERAT:
Ingenting at referere.

Pkt. 8: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Lise og Lene)
Herunder spørgsmål til referater der kan findes på hjemmesiden
TR har valgt medlemmer til Regionsbestyrelsen. Valgt er
- Lise Stensgaard med Marianne Trudslev som suppleant.
- Marian Sømoe med Lene Duus som suppleant.
REFERAT:
Referat fra mødet den 13. februar ligger på hjemmeside:
https://www.fysio.dk/om-os/regioner/region-nordjylland/for-dig-somer/tillidsreprasentant/referater-fra-tr-regionsmoder
Forhandlingskonsulent Elin Lau - Oplæg omkring genoptræning og lov omkring genoptræning.
Desuden omkring lokal lønforhandling. God debat på TR mødet.

Pkt. 9: Politisk opgavevaretagelse
Folketingsvalg 2019. Dato er den 23. marts stadig ukendt.
Der er planlagt FV19 valgmøde i Sundhedskartellet. Mulighed for at debattere Sundhedsreformen.
Det vil også være et oplagt emne, at debattere på valgmøder rundt omkring i regionen når valget er
udskrevet.
Der kommer på hjemmesiden noget inspiration samt link til artiklen ”Hvorfor skal en fysioterapeut
stemme på dig”
REFERAT:
Folketingsvalg: Endnu ikke udstedt valg. Valgmøde - godt møde, hvor der blev debatteret
sundhedsreformen – direkte adgang til fysioterapeuter med tilskud og flere ydrenumre for at undgå
ulighed i sundhed
Der er artikel i Fysioterapeuten, og den kan findes på hjemmesiden

https://www.fysio.dk/fysioterapeuten/arkiv/nr.-2-2019/valg-i-sigte-hvorfor-skal-en-fysioterapeutstemme-pa-dig.
Det er oplagt at regionsformand og bestyrelsesmedlemmer deltager i valgmøder i regionen.
Politiske dialogmøder.
Rebild og Thisted bliver 'fokus-kommuner'.
Thisted –Kontakt med Ida Pedersen, endnu ikke fast aftale – hvordan og hvornår skal dette
afholdes?
Rebild – Kontakt til Lene Smith Ålestrup formand for Sundhedsudvalget, og derudover har hun
plads i Børne og familieudvalget. Gitte talte med hende til Folkemøde i Rebild.

Pkt. 10: Arrangementer
Ideer:
Lars Henrik ang. ganganalyse
Forum for nyuddannede, ICF, Funktionelle lidelser, FES/NMES, netværk for nyuddannede,
hoftederotationer for børn, Knæ- og hoftealloplastikker.
Planlagte:
Den 10. april: Generalforsamling
Den 24. april. Når arbejde fremme inklusion, eksklusion og stress på arbejdspladsen.
DSR har arrangeret i forbindelse med Forskningens Døgn. Har tilbudt at vores medlemmer må
deltage.
Annonceres efter 1. april, hvor der er deadline for tilmelding til generalforsamling
Den 30. april: Hvorfor er der så stor social ulighed i sundhed i Danmark?
DSR har arrangeret i forbindelse med Forskningens Døgn. Har tilbudt at vores medlemmer må
deltage.
Annonceres efter 1. april, hvor der er deadline for tilmelding til generalforsamling
Den 1. maj: Sundhedskartellet afholder 1. maj arrangement. Gitte Planlægger
Den 1. maj: sponsorat af sandwich til Masterclass på UCN
Den 2. Maj: SUNDspurt på UCN
Den 2. maj: Det meningsfulde samarbejde, oplæg af Jacob Nossel. Maria planlægger
Den 8. maj: Akillesseneruptur. Marianne Christensen Aalborg Universitetshospital planlægger.
DFys reklamerer og betaler sandwich.
Bliver annonceret på hjemmeside og Facebook.
Den 9. maj: kl. 17.00-20.00 afholder sekretariatet en workshop: Fra ide til forretning.
Den 15. maj: Temadag for Kliniske vejledere. Vi har tilbudt sponsorat på 4000kr

Den 23. maj kl. 17.00-20.00 afholder sekretariatet en workshop: Kvalificér dine idéer og skab et
forretningspotentiale.
Den 28. maj: Underlivet et tabu i fysioterapi. Oplægsholder Mette Villadsen. Christina planlægger.
Gitte har flytte deadline for tilmelding fra den 2. maj til den 20. maj
Den 6. juni: Netværksmøde fysioterapeuter der arbejder indenfor beskæftigelsesindsatsen.
Gitte er kontaktperson for planlæggerne.
De låner også lokaler til fagdage den 29. og 30. april.
Den 29. august: Danske fysioterapeuter telt til DHL stafet. Gitte planlægger
Den 29. januar 2020. Psykolog Dorthe Birkmose med udgangspunkt i bogen "Når gode mennesker
handler ondt". Lise Stensgaard planlægger

Afholdte arrangementer:
Den 19. marts: Akkrediteringen i fysioterapipraksis planlagt af Marianne Kongsgaard. 45 deltagere
Den 28. marts: Sundhedskartel valgmøde før Folketingsvalg 2019. Gitte planlægger i samarbejde
med DSR.
REFERAT:
Planlagte
Rigtig mange arrangementer.
Til generalforsamling er der 45 tilmeldte.
D. 1 maj afholdes på Sofiendalsvej - Tilmelding er ikke nødvendig.
Sundspurt – Danske fysioterapeuter giver sponsorat - Anne Sofie og Gitte deltager.
D. 2 maj - Det meningsfulde arbejde - 8 tilmeldte – deadline for tilmelding 24/4. Ida og Anne Sofie
deler med studerende fra UCN. Ergoterapeuter bliver inviteret.
Den 28. maj: Underlivet et tabu i fysioterapi – 52 tilmeldte.
DHL-stafet - er annonceret på hjemmeside og kommer i fagbladet nr 3.
UCN
12 april 12:30 til 16:00 minikonference på UCN lokale 1.2.40 – Dette i forbindelse med valgfaget:
Krop, Kost og Sundhed børn og unges sundhed – Fysioterapeutstuderende på 3- semester
præsentere undersøgelser af feltarbejde om børn/unges sundhed.
Keynote speakers –
Annette Bentholm – Fysioterapeutuddannelse UCN
Lise Steensgaard - Børn i bevægelse i Vesthimmerland kommune.
Mette Fogh – PHD-studerende.
Gratis deltagelse ved tilmelding på fysioterapeut@ucn.dk

Afholdte:
Sundhedskartel valgmøde før Folketingsvalg 2019
7 tilmeldte fysioterapeuter.
9 politikere fra 9 forskellige partier.
Rigtig god debat i halvanden time.
Ideer til efteråret
Ganganalyse afventer: Først til efterår pga. mange arrangementer.
Ideer til arrangementer i efteråret - Knæ og Commotio.
Pkt. 11: Regnskab 2018 og budget 2019 og 2020
Regnskab 2018 viser at der er 201.538kr i uforbrugte midler. Regnskabet er foreløbigt, fordi det
først godkendes på REP 2020.
Budget 2019. Regionstilskud er 367.218kr plus 180.997kr overført fra 2018. HB har besluttet at
regionerne maximalt kan får overført, hvad der svarer til et halvt årstilskud. Gitte har lavet et budget
svarende de faktiske udgifter i 2018.
Der er kommet to nye koder
106.9 Kampagner. Som er tænkt til udgifter som f.eks. Er du OK, på Nibefestival.
Kode 106.5.1. Denne til at opgøre udgifter til arrangementsgruppen.
Budget 2020. Regionstilskud forventes at være 373.461kr. Gitte har lavet et budget svarende til de
faktiske udgifter i 2018, plus forventede udgiftsstigninger. Også de to nye koder er indsat i 2020.
Bilag 1. Regnskab 2018
Bilag 2. Budget 2019
Bilag 3. Budget 2020
REFERAT:
Regnskab og budgetter godkendes
Et tilpasset budget 2020 udarbejdes i foråret 2020, når regnskab 2019 er klar.
Pkt. 12: Generalforsamling 10. april 2019
Den skriftlige beretning er færdig og via nyhedsbrev sendt til de nordjyske medlemmer. Ligger på
hjemmesiden. Se den i bilag 4.
Der skal aftales punkter til mundtlig beretning.
Planlægning af generalforsamlingen. Bilag 5.
Opgaver fordeles. Udgangspunktet kan være arbejdsseddel fra 2017. Bilag 6
Bilag 4. Skriftlig beretning 2017-2018
Bilag 5. Generalforsamling 2019
Bilag 6. Arbejdsseddel fra 2017
REFERAT:
Generalforsamling
Skriftlig beretning 2017-2018 – ligger på hjemmesiden og er endvidere i CORPUS. Er et udpluk af

aktiviteter fra Region Nordjylland i perioden.
Har været reklamereret i fagbladet 4 gange og flere gange på hjemmeside og Facebook.
Ingen forslag til generalforsamling fra medlemmer deadline var d. 1. marts.
Mundtlig beretning ved regionsformand Gitte - forslag til punkter til denne aftales. Gitte sender
udkast til mundtlig beretning til regionsbestyrelsen og de giver tilbagemeldinger på indhold,
faktuelle fejl og evt. rettelser. Deadline tirsdag den 9. april om aftenen.
Arbejdsliste til generalforsamling:
A.K. bestiller mad til 55 personer.
Gitte køber hvidvin, rødvin, øl og slik.
Deltagerliste, medlemsliste, stemmesedler, bordkort og navneskilte – Gitte tjekker op med Danske
fysioterapeuter.
Kl. 16:30 - Kaffe, The og frugt på gangen.
Vandflasker med logo i kølerne.
Slik gøres klar til foredrag og stilles på Mariannes kontor.
Kristine henter mad.
Lokale A og B ledige fra kl. 13 – pastiller, kuglepinde og blokke på bordene. Skal være til plads til
55.
Bordopdækning i kantinen – maden på pladserne (Kirstine), bestik, servietter og glas. Lise, Ida,
Christina og AK møder og hjælper.
Pyntes op med plakater, Roll-ups, Beach flag mm.
Lise og Lene – krydser af og giver beretning og stemmesedler til deltagerne.
Preben tager referent.
Bestyrelsen præsenterer sig ved generalforsamlingens start
AK fortæller om bestyrelsesarbejdet ved generalforsamlingens start..
Birthe fremlægger regnskab.
Lene styrer valget til Regionsbestyrelsen. Skriver på Powerpoint osv.
Dem der stiller op, holder en lille valgtale.
Stemmetæller: Gerda og Birthe.
Christina skriver til Facebook, og sørger for at der bliver taget et billede af den nye bestyrelse og
suppleanter
Lise præsenterer Freddy Meyer.
Oprydning er fælles

Pkt. 13: Diplomuddannelse til kommunale fysioterapeuter
Diplomuddannelse til kommunale fysioterapeuter på baggrund af at kommunale sygeplejersker har
fået sammensat en diplomuddannelse i borgernærsygepleje og kandidatuddannelse i avanceret
klinisk sygepleje
Faglig chef Sille Frydendal giver en status på, hvilke tiltag Danske Fysioterapeuter arbejder på, for
at få et uddannelsestilbud i stil med det sygeplejerskerne har fået.
Sille er med på Skype kl. 10.00
REFERAT:
Videreuddannelse til kommunale fysioterapeuter:
Sille orienterer om DFys tiltag i arbejdet for at opnå videreuddannelse for fysioterapeuter i
”advanced practice”.

For 2 år siden var foreningen inviteret til møde i Aarhus Kommune om fremtidens fysioterapi og
ergoterapeuter – hvilke opgaver kan fysioterapeuter og ergoterapeuter løse i kommunen fremover.
Denne dialog ledte til en kontakt til Aarhus Universitet, som var i gang med at udvikle en
kandidatuddannelse for sygeplejersker i ”advanced practice” (APN, advanced practice nurse).
Aarhus Universitet er lydhør overfor behovet for videreuddannelse i advanced practice for
fysioterapeuter og ergoterapeuter, men ikke en fuld uddannelse. Aktuelt undersøges om et modul
kan oprettet på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, men det er ikke afklaret endnu.
I forhold til diplomuddannelsen i borgernær sygepleje er denne blevet udformet med
Sundhedsstyrelse for bordenden på anbefaling fra Udvalg for det nære og sammenhængende
sundhedsvæsen. Diplomuddannelsen bliver udbudt på professionsuddannelser og er målrettet et
grundlæggende løft af de sygeplejefaglige kompetencer i forhold til komplekse borgere.
Aktuelt er der ikke en åbning for en national diplomuddannelse for fysioterapeuter eller andre
fagprofessioner ud over sygeplejersker.
Dog er Sundhedsstyrelse er meget lydhør overfor, hvor fysioterapeuter gør en forskel i behandling
og rehabilitering af akutte patienter og borgere i kommunerne og på hospitalerne.
Kommunalt er der dialog via 6bys samarbejdet. Kommunerne er interesserede i vores kompetencer,
men det er svært at løft ”bevisbyrden”, i forhold til hvor fysioterapeuter tilfører noget, som gør at
kommunerne rent faktisk sparer noget, ved at sætte ind med mere fysioterapi.
Kommunerne er pressede mangler personale indenfor nogle faggrupper, det kan skabe plads til
vores faggruppe.
Ideer fra bestyrelsen til Sille og sekretariatet:
Forslag til at udarbejde en kompetenceprofil: Fysioterapeuter i kommunale akut funktioner.
Projekter udarbejdet af fysioterapeuter i kommunerne som arbejder i området. Skabe noget mere
lokalt i kommunerne både medarbejdere og ledere.
Vigtigt at arbejde på flere niveauer samme tid – i forsøg på at få en åbning indenfor området.
Områder rykker sig, dog ikke så hurtigt som man kunne ønske sig.

Pkt. 14: Sundhedsreform/udviklingsplan
Opfølgning på punktet fra sidste møde. Hvad nyt er der om reformen/planen.
REFERAT:
Venstre og DF er kommet med udspil til sundhedsreform de går til valg på.
-Direkte adgang til fysioterapeuter med tilskud – 5 behandlinger og derefter til læge..
Der er afsat midler til denne ordning, de kunne gives til flere ydernumre.
-Nedlæggelse af Regionerne – central bestyrelse. 21 sundhedsklynger. En bekymring for dette.
-Det specialiserede socialområde har de ikke taget stilling til. DFys har være i dialog med
politikere, er bekymret for at kommunerne ikke kan løfte den specialiserede opgave.
Borgergrundlaget i den enkelte kommune er for lavt.

Pkt. 15: EVT.
Ingenting at referere.

Pkt. 16: Planlægning af næste møde
Mandag d. 6/5.-2019 med efterfølgende dimittend-opkald. Vigtigt at RB planlægger at det foregår
på Sofiendalsvej. Pga. GDPR må man ikke tage data på dimittender med hjem, så man kan ringe
hjemmefra.
OBS måske skal der findes ny dato for mødet efter generalforsamlingen.
Sted: Sofiendalsvej lokale A
Dagsordenpunkter:
Velkommen til ny bestyrelse
Forretningsorden
Tirsdag d. 27/8- 2019
Mødet skal flyttes til en anden dato, der er TR årsmøde den 27. og 28. august
Sted: Sofiendalsvej lokale C
Dagsordenpunkter:
Dimittend opkald planlægges
Mandag d.11/11-2019.
Sted: Sofiendalsvej lokale C
Dagsordenpunkter:
REFERAT:
Planlægning af næste møde sker efter generalforsamling, så alle bestyrelsen medlemmer har tid til
at deltage.
Tilføjet efter mødet: Det er efter generalforsamlingen planlagt at møderne afholdes den 21. maj og
den 2. september

Pkt. 17: Evaluering af mødet
REFERAT:
Godt møde.
Spændende med punkt om videreuddannelse til fysioterapeuter.

