
 

Referat 

Regionsbestyrelsesmøde  

d. 3. september 2018 
 

Mødet afholdes lokale C, Sofiendalsvej 3, Aalborg 

Afbud: Ida Jespersgaard, Maria O’defey, Christine Bak og Anne Kirstine Jensen 
Christina Derosche deltager indtil kl. 12.30 
Lise Stensgaard er stedfortræder for Gitte til et møde formiddag. Deltager fra kl. 11.30. 

 

DAGSORDEN: 

Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent 

REFERAT: 
Ordstyrer:  Julie Rosenskjold 
Referent: Preben Weller 

 

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og tidsplan 

REFERAT: 
Pkt. 7 udgår. 
Pkt. 8 afventer at Lise S når frem. 

 

Pkt. 3: Opfølgning fra sidst  

REFERAT: 
Ikke noget nævneværdigt 

 

 

 

 



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

REFERAT: 
Danske Fysioterapeuter er i gang med en indsats for fysioterapi på sygehusene (politisk indsats for flere 
fysioterapeuter på landets sygehuse). 
Der er blandt andet lavet et Forsknings nyhedsbrev, der beskriver værdien af fysioterapi ved indlæggelse. 
Dette sendes til alle Regionsrådspolitikere. 

Bioanalytikerne i Region Nordjylland får ny regionsformand. Den nye formand hedder Merete Kjeldgaard. 

Folkemøde: fra Danske Fysioterapeuter var det kun hovedbestyrelsen der deltog. Gitte mødte ikke ret 
mange nordjyske politikere derovre denne gang.  

Region Nordjyllands procedureplan for lokal løndannelse skal genforhandles i 2018. Det har været seje 
forhandlinger, men ser nu ud til at lande med et tilfredsstillende resultat. 

De kommunale budgetter 2019 vækker bekymring hos formanden. Der har været et par henvendelser, som 
formentlig vil involvere GN. 

I nogle kommuner bliver formanden, sammen med andre organisationer og TR, inviteret til 
budgetdialogmøder, hvor det er muligt at give input. 

Fredag den 7. september arrangerer UCN ”Fysioterapiens Dag”, GN deltager. 

Gitte har sammen med de andre Regionsformænd set på bredde og øget kompleksitet i opgaverne ude i 
regionerne. Har vi det rigtige set-up til at løse opgaverne? De går i dialog med direktør, formand og HB. 

Der skal være nyvalg af regionsformand i Region Sjælland, da Lise Hansen stopper med udgangen af 2018. 

 

Pkt. 5: Kort orientering fra Regionsbestyrelsesmedlemmer 

REFERAT: 
Der har været en omstrukturering i specialsektoren. Der er udpeget til MED på tredje niveau.  
For de enkelte geografier er der ønsker om tvær-MED, men ledelsen er kun indstillet på mini-MED. 

Genoptræning inden 7 kalenderdage: det giver anledning til snak og forskellig handling i de enkelte 
kommuner. Der er aftaler, der endnu ikke er faldet på plads. 

 

Pkt. 6: Kort orientering fra Samarbejdsudvalgsmedlemmer: 

REFERAT: 
Der har ikke været afholdt møde siden sidste  

Der er Konference for SU-medlemmer den 12. – 13. september 2018 

 

Pkt. 7: Kort orientering fra Region Nordjyllands Hovedudvalg (Maria) – 

REFERAT: 
Udgår da Maria har afbud til dagens møde. 

 



Pkt. 8: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Lise og Christine) 
Herunder spørgsmål til referater der kan findes på hjemmesiden 

REFERAT: 
Der har ikke været møde siden sidst.  
Der er planlagt møde til den 13. september. 

Der er forslag om at socialisere efter mødet på torsdag, for at lære hinanden bedre at kende. Der afsættes 
maksimalt kr. 3.000 til arrangementet (samarbejde + spisning) 

 

 
Pkt. 9: Politisk opgavevaretagelse 

Psykiatri: 
RB’s plan om at få Psykiatri udvalget på arbejdspladsbesøg i fysioterapien i Psykiatrien, er blevet taget godt 
imod af de ansatte i psykiatrien. Der har været afholdt møde mellem TR, leder, fagansvarlig og Gitte, hvor 
emner og plan er blevet diskuteret. Gitte har kontaktet formand for Psykiatri udvalget Jette Ramskov, hun er 
positiv overfor ideen og vil foreligge den for psykiatriudvalget. Gitte har også foreslået at Psykiatriudvalget 
inviterer Ulla Astmann med.  

REFERAT: 
GN har endnu ikke fået besked om, hvorvidt Psykiatriudvalget er med på ideen. 

Fysioterapeuter i Folkeskolen: 
Det forsøges at relancere dette tiltag med ny overskrift og energi. Måske fokus på mental sundhed. Har Lise 
Stensgaard nyt at informere om fra arbejdsgruppen i DFys. 

REFERAT: 
Lise S har et referat fra mødet. Vi afventer at der kommer et udspil fra Sekretariatet. 

I flere kommuner er der en oplevelse af at Børnefysioterapi har det svært, fordi en del af det ikke er en ”skal” 
opgave, forebyggelse er ikke på politikernes dagsorden,  når der skal budgetlægges. 

Fysioterapeuter i lægepraksis: 
Gitte deltager en dag på PLO’s Lægedage, hvor DFys har en stand for at tale om Fysioterapeuter i 
lægepraksis.  

REFERAT: 
GN er blevet kontaktet af Region Nordjylland som er interesseret i en aftale om løn- og ansættelsesvilkår i 
forbindelse med ansættelse af fysioterapeut på en Regionsklinik i Frederikshavn.  
Det er glædeligt, at regionen også benytter sig af, at fysioterapeuter kan aflaste læger i lægepraksis.  

 

Pkt. 10: Arrangementer 

Ideer: 
Ganganalysearrangement. Lene Duus planlægger, f.eks. med underviser på UCN Lars Henrik Larsen. 

Netværksmøde for fysioterapeuter der arbejder med træning i naturen: 
Der har været ny interesse for dette fra medlemmer, som gerne er med til at igangsætte dette. Gitte prøver 
at koble det til en central indsats på netværksområdet. 

Netværksmøde for fysioterapeuter der arbejder med hverdagsrehabilitering: det ligger stille for tiden. 



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.   

Generalforsamling 2019 
Der skal planlægges generalforsamling april-maj 2019 

REFERAT: 
Oplægsholder, trækplaster og dato. 
Regionsformænd har talt vendt et forslag om fælles oplægsholder til alle fem generalforsamlinger. GN får 
positiv opbakning fra bestyrelsen, til at gå videre med dette. Af samme grund afventer vi planlægning af 
endelig dato  

Seniorgruppen har nedlagt sig selv, der manglede interesse for at deltage. Ærgerligt for dem der var 
initiativtagere. 

Forsknings og udviklingssymposium, her har styregruppen besluttet at det fremover afholdes hvert andet år. 
Springer 2018 over og holder igen 2019. DFys nord giver 10.000kr til arrangementet. 

REFERAT: 
Netværksgruppe for Beskæftigelsesindsatsen: de er ved at planlægge det 5. netværksmøde til torsdag d. 22. 
november. Det er et meget velfungerende og selvkørende netværk. 

Planlagte:  
D. 3. oktober. Aalborg Universitetshospital afholder oplæg med udenlandsk forsker, Laterale hoftesmerter. 
DFys betaler sandwich og vand og hjælper med at annoncere.  

REFERAT: 
Er endnu ikke annonceret 

D. 4. oktober. Jens Olesen ”Hvad er god fysioterapi? ” 
Gitte arrangerer. 
Der er 14 tilmeldt 

REFERAT: 
Gitte har bedt Studenterambassadør om at annoncere på UCN. 

D. 1. november 17.00 – 20.00. Medlemsmøde før Repræsentantskabsmøde som afholdes d. 9. og 10. 
november.  
Gitte arrangerer 

REFERAT: 
Der annonceres fælles for alle fem regioner i Fysioterapeuten. 

D. 6. november kl. 17.30-20.30 De praktiserendes årsmøde 
SU arrangerer  

REFERAT: 
Er endnu ikke annonceret.  

D. 29. jan 2020. Psykolog Dorthe Birkmose med udgangspunkt i bogen "Når gode mennesker handler ondt".  
Lise planlægger 



Afholdte: 
D. 29. august telt til DHL stafetten i Aalborg.   
43 tilmeldte  

REFERAT: 
Der kom en del afbud, da flere af de tilmeldte ikke var opmærksomme på, at der kun var telt om onsdagen. 

Der er stemning for at prøve igen til næste år – og til den tid være mere opmærksomme på, at melde klart 
ud, at det er en bestemt aften der er telt! 

Kravindsamling til arbejdsgiversektion blev afholdt den 20. august med 17 deltagere. 

 

Pkt. 11: Økonomi 
Budgetopfølgning 2.kvartal 2018. 
Der er forbrugt 27% af de økonomiske midler. 

Der er fra DSR kommet en husleje stigning på 1.253,44kr pr måned, 15.041,28kr pr år, skyldes bla. justering 
af huslejen, øgede varmeudgifter, samt at vi fremover skal betale en andel af udgifter til snerydning, 
græsslåning og rengøringsartikler. Nu årlig husleje 68.949kr. 
Desuden er den printer som DFys har i fællesskab med Kost og ernæring samt Danske Bioanalytikere 
udskiftet til en nyere model. Den gamle kunne ikke leve op til Data forordningsloven, hvorfor Canon har 
skrottet modellen og vi har fået en ”ny” brugt maskine. Dette har medført en øget udgift på ca. 50kr pr 
måned.  

Bilag 1. Budgetopfølgning 2. kvartal 2018 

REFERAT: 
Status blev gennemgået. Der har været lidt huslejestigninger, som kan indeholdes i det nuværende budget, 
fordi der ikke er blevet brugt ret mange af pengene, der var afsat til 100års jubilæums fejringen. 

 

Pkt. 12: Arrangementsudvalg med kommissorium, plan og årshjul. 
På bestyrelsesmødet i juni blev det aftalt at der skal nedsættes et arrangements udvalg for at aflaste 
Regionsformanden, samt at få punktet til at fylder mindre på bestyrelsesmøderne. 
Lise Stensgaard, Christina Derosche og Maria O’defey meldte sig til gruppen, som har holdt møde for at 
udarbejde et kommissorium/arbejdsplan.  

Udkastet til kommissoriet er til diskussion på mødet. Skal herefter evalueres en gang årligt.  

Bilag 2. UDKAST kommissorium- arbejdspapir Arrangementsgruppe 

REFERAT: 
Udkastet gennemgået, ændret og endelig godkendt. Der er enighed om, at arbejdspapiret er levende og vil 
kunne undergå indholdsændringer, hvis der er behov for det. 
   

Pkt. 13: Dimittend opkald 
Som et initiativ for at fastholde dimittenderne som medlemmer af Danske Fysioterapeuter, ringer 
regionsbestyrelserne til de nyuddannede. Regionsbestyrelsen i Nordjylland startede denne indsats i april 
2018.  
Bilag 3 er en opgørelse over frafald af dimittender fra 2016 til juni 2018.  
Det ser ud til, at tiltaget har haft en positiv effekt, da der er færre udmeldte dimittender.  

Der er planlagt at ringe rundt til dimittender fra juni 2018 efter mødet.  



Bilag 3. Nordjylland Dimittender juli 2018 

REFERAT: 
Det er glædeligt at tiltaget har effekt. 
Der laves en fordeling blandt de bestyrelsesmedlemmer der vil påtage sig rundringning. Det bliver cirka 7 
dimittender til hvert bestyrelsesmedlem, som efter dagens møde eller de kommende dage vil ringe rundt. 

 

Pkt. 14: Repræsentantskab 2018 
Regionsbestyrelsen har i forbindelse med tidligere Repræsentantskaber besluttet at suppleant inviteres med 
til Repræsentantskabet. Regionsbestyrelsen betaler frikøb, forplejning og overnatning. Transport skal foregå 
sammen med de andre valgt fra regionsbestyrelsen. Dette for at sikre at suppleanten har fri fra arbejde og 
kan deltage med kort varsel, samt for at inddrage suppleanten i Repræsentantskabs forberedelsen. 
Regionsbestyrelsen skal beslutte om dette også skal være et tilbud til suppleanten i 2018. 

REFERAT: 
Regionsbestyrelsen besluttede også dette for Repræsentantskabsmødet 2018. 

 

Pkt. 15: EVT. 

REFERAT: 
Vi aftaler at der igen skal arrangeres samkørsel til Regionsbestyrelseskonferencen. Dette afklares pr mail, 
Gitte arrangerer. 

 

Pkt. 16: Planlægning af næste møde 
Dato: 13. november. Det skal aftales om mødet skal flyttes til anden dato.  
Sted: Hvis det bliver d. 13. november er der ikke ledige lokaler på Sofiendalsvej. Vi kan være hos Maria eller 
Gitte 
Dagsorden punkter: Opfølgning punktet om MSI rapport og besøg af Niels Erik. 

Planlægning af møder forår 2019 

REFERAT: 
Mødet den 13. november flyttes til den 11. december. Lokale C Sofiendalsvej 
 
Der fremkommer på mødet ingen argumenter for at tage en ny runde på MSI undersøgelse. Vi lader derfor 
emnet ligge efter den oprindelige gennemgang. 

Planlægning af møder forår 2019: 
1.Møde bliver tirsdag den 5. februar 2019, lokale C på Sofiendalsvej. 
Gitte udsender Doodle med forslag til møde 2 og 3 i 2019 + forslag om generalforsamling i april/maj 2019. 

 
 

Pkt. 17: Evaluering af mødet 

REFERAT: 

Mødet sluttede i ny rekord: 13.30, som følge af skarp styring af mødet 😊 

 


