Referat
Regionsbestyrelsesmøde
den 11. maj 2021
Mødet afholdes på Sofiendalsvej 3, lokale B. kl. 9.00-15.00. Der er morgenkaffe fra kl. 8.30.

DAGSORDEN:
Pkt. 1: Velkommen til nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og præsentationsrunde
Referat:
Præsentationsrunde

Pkt. 2: Valg af ordstyrer og referent
Referat:
Ordstyrer: Trine
Referent: Jette
Deltager: Lise, Gitte, Anne Kirstine, Anette, Trine, Mette, Marianne T, og Jette. Marianne B deltager fra kl.
12:00

Pkt. 3: Godkendelse af dagsorden og tidsplan
Liselotte Muller deltager under pkt. 13. kl.13.45-14.15
Mikkel Graversen deltager under punkt 10 kl. 11.15-12.00
Referat:
Der er ikke COVID-19 punkt på, vi skal huske at informere under punkt 6, hvis der er noget til dette.

Pkt. 4: Opfølgning fra sidst
Referat:
Prisen på Dennis Nørremark er 16.500kr – uden kørsel, han deltog virtuelt.

Pkt. 5: Kort orientering fra regionsformand og diskussion af relevante emner
Referat:
Kort tid siden sidste møde, og derimellem har der været afholdt Generalforsamling.
OK 21. I AC blev afstemningsresultatet et samlet ja, selvom at Jordemødrene stemte nej.
Radiografer og Sygeplejersker har varslet strejke, er nu i forhandlinger i Forligsinstitutionen.
Fysioterapeuters lønniveau er påvirket af Tjenestemandsreformen fra 1969. Så vi har en fælles sag,
sammen med de andre traditionelle kvindefag. I Aalborg afholdes i dag den første Tjenestemands-tirsdag på
Gammeltorv kl. 15.00-17.00. Gitte har reklameret for begivenheden på Facebook, til TR og til RB, med
opfordring til at deltage. I dag tager Trine, Lise, Mette og Anne Kirstine fra Regionsbestyrelsen til
arrangementet efter mødet.
Der er opbakning til at vi støtter op om Tjenestemandsreforms sagen og bakker op om Tjenestemandstirsdag. Gitte reklamerer og opfordrer TR, Regionsbestyrelsen og medlemmer til at deltage de efterfølgende
tirsdage.
Der opfordres til at der på hjemmesiden opslås relevant viden om Tjenestemandsreformen og dens
påvirkning af lønniveauer i forskellige fag. Samt DFys holdning til Tjenestemands-tirsdag.
På sidste møde blev det nævnt, at man i Skadeklinikken i Farsø havde rekrutteringsudfordringer, og der
skulle uddannes Behandlersygeplejersker.
Gitte har efterfølgende været i dialog med leder på Aalborg Universitetshospital, for at høre om man med
fordel kan bruge de fysioterapeutiske kompetencer. Der er i forvejen fysioterapeutisk tilkald til skadestuen,
det er en lille patientgruppe der behandles på stedet, der er ikke grundlag for fast fysioterapeut.
Gitte har holdt møde med Jens Christian Pedersen fra PKA. Nu hvor fysioterapeuter i øget grad selv kan
sammensætte deres forsikrings- og pensionstilbud, så arbejder PKA med en oplysningskampagne her i
sensommer og efteråret 2021. Gitte og Jens Christian har talt om, hvordan DFys kan hjælpe med at udbrede
viden til medlemmerne. Der er opbakning til, at Gitte sammen med PKA afholder medlemsarrangementer i
f.eks. Aalborg, Thisted/Jammerbugt og Hjørring og Vesthimmerland.
Gitte blev i går kontaktet af DR. Som følge af mangel på sygeplejersker, ansættes andre faggrupper, bla.
Fysioterapeuter.
Gitte påpegede overfor journalisten, at for at få succes med dette så er central ansættelse under en
fysioterapeutfaglig leder vigtig, så de ansatte kan få faglig sparring, for at undgå svingdørsstillinger.
Derudover har fysioterapeuter en autorisation og der er behov for oplæring, hvis de skal varetage opgaver,
de ikke er uddannet til. Journalist tager kontakt med FTR Aalborg Universitetshospital.
Gitte sparkede også ind, at det er trist at det kun er ved en personalemangel dagsorden, at man taler
opgaveglidning, man bør også gøre det med øget kvalitet som en drivkraft. F.eks. ansætte fysioterapeuter
på Skadestuer i Nordjylland.
Gitte bad også journalisten bringe den vinkel ind i debatten, at der skal synlighed på hvorfor sygeplejersker
søger væk fra sygeplejerske jobs i det offentlige. At de ikke kan holde til jobbene, og det er det er det der
skal ses på en løsning af. Også fysioterapeuter er meget pressede i deres arbejdsliv, især på hospitalerne,
og den problematik for de sundhedsfaglige, skal være en del af det fokus en journalist har på området.
Der kommer efterfølgende en længere snak om denne problematik. Vi skal huske på, at der skal oprettes
funktionsbeskrivelser, når vi snakker nye stillinger, hvor der kan være opgaveglidning. Det er vigtigt, at man
hjælper nye medarbejdere -nye fysioterapeuter godt ud på arbejdsmarkedet. Og sikre at de har et job, hvor
det reelt også er et fysioterapeutisk arbejde.

Pkt. 6: Kort orientering fra Regionsbestyrelsesmedlemmer
Referat:
Alle byder ind, og efter en længere snak bliver bestyrelsen enige om, om, at der skal være politisk
opgavevaretagelse på ”Stigning i antallet af GOP”. Flere kommuner har oplevet en kraftig stigning, men
forsatte restriktioner gør, at det kan være svært at holde en god faglig kvalitet i sit arbejde. Det er hårdt for
terapeuterne at skulle koordinere mellem borgerne, blive spurgt om at gå op i tid for at 7-dages reglen

opretholdes, derudover har flere haft mange tanker om ikke at ”slæbe” COVID-19 med rundt til de sårbare
borgere. Det store arbejdspres kan være svært for mange terapeuter, og det opleves, at nogle terapeuter
vælger fagligheden fra for at drifte.
Derudover er der et efterslæb af 86§, da flere har tabt funktionsniveau pga. COVID-19. Det opleves generelt,
at flere borgere er mere komplekse pga. flere diagnoser.
Vi snakker om, at dette punkt kan være et godt udgangspunktet for vores snak med Liselotte under punkt 13.

Pkt. 7: Kort orientering fra Samarbejdsudvalgsmedlemmer
Referat:
Ingen møde siden sidst

Pkt. 8: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter
Herunder spørgsmål til referater der kan findes på hjemmesiden. Eventuelt nyt fra Region Nordjyllands
Hovedudvalg.
Referat:
TR havde på deres møde i april Darlene Kyrø fra sekretariatet med til mødet. Erfaringsudveksling hvordan
TR havde været udfordret i forhold til at få ”fundet vej” i MED- samarbejdet som nu værende i AC og har
måttet kæmpe kampe for at blive hørt såvel i AC som i nye samarbejdsrelationer. Darlene varetager en
sekretariatsfunktion for AC, om dennes samarbejde med FH om MED området.
De spørger til at få et tilskud til et TR-arrangement, dette gives der mundtlig accept til, da vi vurderer, det har
en stor værdi for vores Tillidsrepræsentanter, som gør en stor indsats for forening og medlemmer.
De har haft en del snak om de mange GOP’er, som er kommet den seneste tid. Da GOP’erne ikke
umiddelbart er relateret til COVID-19.
Anette kigger efter at referatet fra Region Nordjyllands Hovedudvalg til næste gang. (Opgaven har tidligere
ligget ved Maria O.)

Pkt. 9: Evaluering af Generalforsamling
Evaluering af forløb, skriftlig beretning, mundtlig beretning, regnskabs- og budget fremlægning, valg,
regnskab, oplægsholder osv.
Referat:
Det var væsentligt nemmere af afholde virtuel GF end fysisk, så der var tidsbesparelser på mange
parametre. Derudover ikke så meget stress på, om alt forløb ok. fordi mad, drikke, lokalitet osv. var taget ud
af ligningen.
Der har været reklameret via Fysioterapeuten, hjemmesiden, Corpus -nyhedsbreve og regionale
arrangementsnyhedsbreve. Direkte Generalforsamlings mail til alle, og en A4 invitation, som TR og SU
kunne printe ud og hænge op på arbejdsplads.
Nyt i år var video af Beretningsforord. Denne også lagt på Facebook med opfordring til at deltage, det gav
yderligere 9 tilmeldinger.

Der endte med at være tilmeldt 50.
Der deltog 39 incl. Gitte.
Økonomi.
Dennis Nørmark 16.500kr
Gaver ca. 1600kr
Skriftlig beretning: 20.000kr. Væsentlig dyrere end tidligere år 9.000kr. Da den var købt ”ude af huset”.
I alt ca. 38.100kr Budgetteret med 40.500kr.
Væsentligt billigere end vanligt, fordi der ikke var udgifter til forplejning.
Bestyrelsen undrer sig over de få deltagere, havde troet at virtuel afholdelse havde tiltrukket flere deltagere
end vanligt, hvilket ikke var tilfældet. Det er ikke sikkert, at vi skal købe en dyr oplægsholder, da det tyder på,
at det ikke tiltrækker yderligere deltager. Der er ca.15.500 medlemmer i regionen.
Der opleves, at der er var generel god tone og spørgelyst. Dog vil det altid være udfordrende at gøre dette
virtuelt.
Vi har en snak om, hvordan vi kan sikre, at man kan føle sig ”sikker” ved at stille op til valget til bestyrelsen,
uden at det så betyder at man tager pladsen fra en anden. Men også hvordan vi forsøger at sikre, at der er
nok der stiller op, så det ikke bliver ubehageligt at deltage, fordi deltagerne presses til at stille op
(prikkerunde).
Vi aftaler at det i 2023 skal fremgå af opslaget på hjemmesiden og den skriftlige beretning, at der skal
vælges 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, samt hvem af den siddende regionsbestyrelse der
genopstiller. At man stiller op på generalforsamlingen, samt at medlemmerne er velkomne til at kontakte
Regionsformanden og regionsbestyrelsen for at høre om processen og få viden om bestyrelsens opgaver
osv.

Pkt. 10: Nye arbejdsområder for fysioterapeuter.
Punktet er udsat fra mødet den 15. februar, hvor Mikkel havde afbud. Det er aftalt, at Mikkel deltager kl.
11.15-12.00
Mikkel Graversen har arbejdet på plejehjem og nu på Bosted. Mikkel holder oplæg om, hvad han ser, at den
fysioterapeutiske profession bidrager med på de arbejdspladser. Regionsbestyrelsen kan drage nytte af den
viden, så vi sammen kan tale området op og forhåbentlig skabe job for fysioterapeuter.
Referat:
Plejehjem:

Opgaver, der løses udelukkende med et personligt plejeperspektiv og ikke umiddelbart har fysioterapeutisk
fagligt indhold: Toilette opgaver, servering af mad
Positive opgaveglidninger: Holde fast i at flere borgere bruger deres funktioner -stand og gang funktion i at
gøre arbejdsstillinger lettere og bedre for personalet (mindre forflytning med sejl), Indstilling af hjælpemidler,
Demens afsnit -Hjælp til aktivering (des mere aktivering om dagen des bedre nattesøvn). Vi ser, det
borgeren kan, og er mere trygge ved at ”udfordre borgeren” til at bruge de funktioner de reelt kan udføre og
dermed bidrage med til at lette arbejdsbyrden for personalet.
Dilemmaer: Når en APV er lavet i hjemmet på en borger, så kan det let blive, som om man skal lifte hele
tiden. Borgeren fratages ”retten” til at bevæges sig, når de får lavet en APV. Derudover kræver eks. Brug af
lift, at man har kursus, hvilket igen giver problemer. Borgergruppen kan let blive frustreret, hvis der kommer
nogen ind på en afdeling til at vurdere behov for hjælp/funktioner eller lignende, der er en fast fysioterapeut

med til at skabe sammenhæng og stabilitet. Flere borgere kan være reelt være berettiget til vederlagsfri/§86,
men mange får det ikke, da de, deres pårørende eller deres læge, ikke kender til tilbuddet og procedurerne
for at få det.
Bosted (ikke så plejekrævende, 26-56 årige):
Plejeopgaver:
Fysioterapi opgaver: Koble flere fysiske aktiviteter på (konstruktiv træning), eks cykle som alternativ.
Indførsel af aktiviteter kan føre til, at flere borgere vil kunne være mere selvhjulpne i længere tid. Terapeuter
på bostedet kan være en god hjælp til at få søgt rette hjælpemidler hjem til borgeren. Hjælp til at være
bindeled mellem læge/beboer – beboer/andre leverandører.
Dog vigtigt, at der er et godt kendskab til neuropædagogiske tilgange. Hvad enten det er NLP eller
neuroaffektive kompas. Derudover er det vigtigt, at bostederne har ansat det rette personale både ift
pædagogik ift. sundhedsfaglig uddannelse. -Dette er selvfølgelig afhængig af, hvilke borger der er på
bosteder.
Vi snakker derudover ift. Dokumentationspligt, hvem gør hvad eks. Myndighed.
Største udfordring: at sige fra over for opgaver, som reelt ikke er fysioterapeut opgaver.
At føle sig Fysioterapeutfaglig ensom, en netværksgruppe kan måske afhjælpe dette problem.
Gitte foreslår om at vi afholder et medlemsarrangement især for nyuddannede og studerende. Hvor Mikkel
holder oplæg om jobmuligheder indenfor Bosted området. Det vil Mikkel gerne være med til.

Pkt. 11: Forretningsorden
Ifølge §1 i forretningsordenen skal regionsbestyrelsen på første møde efter, generalforsamlingen
konstituerer sig. Regionsbestyrelsen skal træffe beslutning om:
- Hvorvidt regionsbestyrelsen skal have en næstformand, og i bekræftende fald hvem
- Hvorvidt de i regionen værende uddannelsesinstitutioner skal have mulighed for at sende en student til at
deltage i regionsbestyrelsens møder som observatør, dvs. uden stemmeret, men med taleret
Forretningsordenen er sidst godkendt den 21. maj 2019. Det skal vurderes om der skal ændres i indholdet
og den skal godkendes.
https://www.fysio.dk/om-os/regioner/region-nordjylland/regionsbestyrelsen/forretningsorden
Referat:
Gittes spørges, om det vil give mening med en næstformand?
Det mener Gitte det vil, der er masser af potentiale i at opruste med en næstformand, som det er nu, er der
mange opgaver der ikke løses. Til det ekstraordinære Repræsentantskab arbejder Regionsformændene på
et forslag med Organiseringskonsulenter, der skal hjælpe medlemmerne med at skabe netværk, et ønske
der er blandt mange medlemmer.
Gitte mener at en næstformandsfunktion kan fungere, ved at sektorerne fordeles blandt formand og
næstformand, så man har hovedansvarsområder, men selvfølgelig med stor vidensdeling og sparring, så
kontinuitet sikres ved nyvalg/udskiftning på posterne. Ingen medlemssektorer skal opleve sig forskellige
serviceret, ingen skal opleve at de skal ”nøjes” med næstformanden.
Der er desværre ikke midler i nuværende budget, ikke engang til en deltids næstformand, selvom det var
ønskeligt, for bestyrelsen tror på, at vi med en næstformand, bedre vil kunne fagne foreningens forskellig
sektorer, og sikre at alle oplever sig serviceret og inkluderet.
Det besluttes at der under de nuværende økonomiske vilkår, ikke vælges en næstformand.

Der er enighed om der ønskes at de studerende på UCN har en observatør i regionsbestyrelsen.
Gitte tager kontakt til Studenterambassadør for at bede om at de studerende finder en repræsentant til
bestyrelsen. Gitte tager også kontakt til undervisernes TR, for om hun kan bakke op.
Til den nuværende forretningsorden foreslår Gitte at vi tilføjer.
Hvis en opgave skal honoreres, skal det aftales på forhånd.
Det er den praksis vi nu følger, hvor bestyrelsen har aftalt, at medlemmerne i arrangementsgruppen kan få
frikøb til at kunne udføre opgaver.

Pkt. 12: Ny Regionsbestyrelse, ny 2årig periode, arbejdsform, nye opgaver
- Opsamling på generalforsamlingens diskussion. Hvilke arbejdsopgaver/fokus kan vi på baggrund af denne
have de næste to år?
- Hvad er Regionsbestyrelsens medlemmers drivkraft bag at stille op?
- Hvordan ønsker regionsbestyrelsen at arbejde. Der er nedsat en arrangementsgruppe, skal der nedsættes
yderligere grupper, f.eks. en politisk gruppe eller lignende?
- Dagsordenskabelon, er der noget der skal ændres, er der noget vi skal have mere fokus på, og noget vi
skal have mindre fokus på?
Bilag 1: Referat fra generalforsamlingen
Bilag 2: Arbejdspapir for regionsbestyrelsen
Bilag 3: Udkast dagsorden skabelon
Referat:
Punktet udsættes pga. tidsnød til næste møde

Pkt. 13: Politisk opgavevaretagelse
KV 21 (valg til Byråd og Regionsråd november 2021)
Liselotte Müller deltager på dette punkt.
Skal vi udvælge kommuner, eller bare dem der popper op ved medlemshenvendelser.
Forslag til medlemsarrangement, hvor medlemmerne kan blive klædt på til dialog med lokalpolitikere. ”Tips
og tricks til at gå til møde med politikere.” Måske Mette vil stille sig til rådighed sammen med den resterende
bestyrelse.
Referat:
Liselotte deltager via Teams
Ulla Astman har inviteret til lyttemøde, hun lytter fysioterapeuter taler.
Gitte har lavet aftaler med fysioterapeuter fra alle sektorer om at de gerne deltager. Nu afventer det endelige
mødetidspunkt.
Fra et tidligere punkt på mødet, tager Gitte med til Ulla, at kommuner modtager tiltagende flere GOP på
patienter, der ikke har set en fysioterapeut under deres hospitals kontakt. Og dermed har de ej fået et
øvelsesprogram, er ej instrueret i øvelser, hvad de må og skal, samt vejledning i egenomsorg. Disse
patienter er dårlig, med deraf følgende længere genoptræningsbehov og dårligere slutresultat. Og der bliver
stadig flere af dem.
Alle patienter fra privathospital Skørping har ikke set en fysioterapeut.

Liselotte fortæller at de i sekretariatet har forsøgt at samle enderne fra de forskellige regioner. Anders har
ikke arbejdet så meget videre med det han oprindeligt sad med. Da de hellere vil have nogle emner at
arbejde videre med.
Regionsbestyrelsen foreslår igen, at Set-up på hjemmesiden med fifs med mere, så medlemmerne der kan
finde vejledning til, hvordan man kan tage kontakt med politikere.
Regionsbestyrelsen aftaler, at vi vil arbejde ud fra fokus på det øgede antal GOP og manglende tilførsel af
økonomi, og ofte direkte nedskæringer på de kommunale budgetter.
Dertil ønskes viden om
-Hvad er forbruget på de forskellige områder. Antal årsværk kontra antal §140(almen og specialiserede).
Der spørges ind til §86’erne også. Kan vi få tal på hvad kommunerne har afsat af økonomi til området.
Også i forhold til vederlagsfri ønskes der tal på kommunernes reelle forbrug og deres budgetter til at løse
opgaven.
I de ovenstående ønskes at der kommer tal på udviklingen over år.
Demografiregulering. Hvordan kommer politikerens valgperiode til at se ud?
Gennemsnitsalder i kommunen, antallet af ældre i kommunen og arbejdsstyrken i forhold til budgetter osv.
Bestyrelsen ønsker at tilgå dialogen med politikere, så de selv kan relatere sig til kommunens udfordringer.
-Hvad vil se selv gerne have af genoptræning?
- Hvornår vil du forvente at komme i gang med genoptræningen? Hvor længe vil det være OK at vente?
- Vil du selv helst til en fysioterapeut der er specialist i det du fejler eller en der er specialist i børn?
- Hvad forventer du at kunne, når du afsluttes efter et genoptræningsforløb?
I dialog med politikere er det vigtigt med cases, der gør det realistisk, let at forstå og let at huske. (Brutus)
Vi skal i dialog med Sundhedsudvalg, byråd og skrive debatindlæg om problematikkerne.
Angående forslaget om medlemsmøde, hvor medlemmerne kan få fif og tricks. Mette stiller sig gerne til
rådighed for sådan et møde.

Pkt. 14: Arrangementer
Er der nogen af de nyvalgte der ønsker at være med i arrangementsgruppen?
Referat:
Kort status fra arrangementsgruppen.
Gruppen afholder internt møde
Der stilles spørgsmål ift. Om vi som forening kan give tilskud til et kommunalt tiltag – for ansatte i
kommunen. Vi er enige om, at det er en svær beslutning, og det kan undersøges ved hhv. foreningens og
kommunens jurister om det gives.
Der gives IKKE tilskud til det adspurgte.
På sidste møde, kom der et forslag om et ” Vi må se hinanden igen” arrangement med fadøl og pølsevogn.
Vi vurderer ikke at det vil være muligt at invitere i juni, da en stor del af medlemmerne stadig ikke er
vaccinerede.

Pkt. 15: Budgetopfølgning 1. kvartal 2021
Bilag 4: Budgetopfølgning 1. kvartal 2021
Referat:
Der er forbrugt 16% af årets midler.
WEB redaktør er ikke bogført. Det er 3000kr pr kvartal. Men det flytter ikke meget på regnskabets tal.

Pkt. 16: XREP den 27. og 28. august. Hotel Storebælt Nyborg.
-Det er aktuelt Anne Kirstine Jensen, Marianne Trudslev og Lise Stensgaard der er valgt ind på
Regionsbestyrelsespladser i Repræsentantskabet. Jette Thomsen er suppleant.
-Det er planlagt at der afholdes medlemsmøde den 23. august. Tidsplan og afholdelsesform for dette møde
skal aftales.
-Det skal planlægges om suppleant deltager, transport osv.
Referat:
Det aftales at tidsrammen er 17-20.30. med 30 minutters spisepause. Dagsordenens store emner vælges
ud. Vi ved at Praksisanalysen og Politisk struktur vil være interessante at debattere, men også hvis der
kommer næstformandsforslag. Emner vælges ud når forslagene kendes.
De kan præciserer på hjemmesiden og skrives at vi ser frem til en sober dialog.

Det aftales at suppleanten inviteres med.
Der aftales kørsel og overnatning når mødet nærmer sig.

Pkt. 17: EVT.
Referat:
Der er intet til punktet

Pkt. 18: Planlægning af næste møder
Der skal planlægges to møder i efteråret. I september skal der planlægges dimittend opkald.
Referat:
Dato: 16/8-21, kl. 19-21
Sted: TEAMS -Gitte sender Link
Dagsorden punkter: XREP

Dato: 6/9- 21, kl. 9-15:30
Sted: Sofiendalsvej
Dagsorden punkter: Skyde efteråret i gang.

Dato: 7/10-21, kl.19-21
Sted: TEAMS -Gitte sender Link
Dagsorden punkter:

Dato: 3/12-21 kl. 9-15:30
Sted: Sofiendalsvej
Dagsorden:

Pkt. 19: Evaluering af mødet
Referat:
Et godt møde, med meget på dagsordenen, men også mange gode debatter.

