
    

Referat Regionsbestyrelsesmøde 

Den 11. december 2018 

Mødet afholdes på Sofiendalsvej 3 lokale C 

 

Velkommen til Lene. Deltager indtil kl. 12.00  

Christina Derosche fravær pga. studie 

 

REFERATET er indskrevet i dagsordenen med kursiv 

DAGSORDEN: 

Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent 

REFERAT: 
Anne Kirstine og Maria 

 

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og tidsplan 

REFERAT: 
Punkt 13 flyttes op til efter punkt 8, da Lene skal gå. 

 

Pkt. 3: Opfølgning fra sidst   

REFERAT: 
Intet 

 

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

REFERAT’: 
I Mariagerfjord Kommune skal der spares 123 mio. Der var risiko for at der blev sparet en 
fysioterapeutstilling fra PPR. Gitte har været inde over og har vejledt de ansatte med at skrive deres 
høringsbrev, kontaktet politikere i Børne og Familieudvalget, samt deltaget i Byrådsbudgetmøde. Sagen 
endte ud til fordel for fysioterapeuten, men en ergoterapeut blev desværre fyret. 



Mariagerfjord har endvidere opsagt 6 tillidsvalgte i en fyringsrunde. Der har været fælles protester fra 
Organisationerne og FOA, 3F, HK, BUPL samt Danmark Lærerforening arbejder videre med sagen. 

På Regionshospitalet Nord skal der i ergo og fysioterapien spares 5 mio. i Klinik Medicin på Hjørring og 
Frederikshavn matriklerne. Det svarer til en besparelse på 27%. TR har været aktive og Gitte har skrevet 
rundt til Kommunens Sundhedsudvalg og deres direktører på området, Sygehusdirektøren samt 
ortopædkirurgien. Endvidere har der været taget kontakt til radio og TV, hvor både TR og Gitte har deltaget i 
debatter eller indlæg. Efterfølgende er besparelsen nedjusteret til 4 mio. hvilket svarer til 22% nedskæring.  

MED-Udpegning: I Region Nordjylland bevarer fysioterapeuterne de samme pladser i 2019, men ikke i 2020 

hvor Danske Fysioterapeuter skifter til AC. Aftalen er endvidere blevet opdateret så navne og formalia 

stemmer med nutidig organisering. Procedureaftale for lokale lønforhandlinger er også faldet på plads.  

Regionsformændene i Danske Fysioterapeuter ønsker der ses på deres arbejdsmiljø og 
opgavekompleksitet, denne er ikke blevet mindre af at vi skal over i AC i 2020. Dette kan ses i 
sammenhæng med at Danske Fysioterapeuters politiske struktur skal have et eftersyn. 
Repræsentantskabsbeslutning. 

HB har besluttet at Folkemøde 2019 er med deltagelse af formand, regionsformænd og HB hvis de er 

interesserede.  

 

Pkt. 5: Kort orientering fra Regionsbestyrelsesmedlemmer 

REFERAT: 
Julie Rosenskjold går på barsel og Gerda Nørgaard fra Hjørring indtræder i stedet. J.R efterlyser endvidere 
muligheden for en Diplomuddannelse “Borgerens Perspektiv” indenfor fysioterapi som der findes indenfor 
sygeplejerskerne. 

Preben Weller har været til møde med borgmesteren og formanden for Sundhedsudvalget i Mariagerfjord 
Kommune, fordi kommunen igen har været fremme med, at de har måttet lave en tilskudsbevilling til 
Vederlagsfri fysioterapi pga. et merforbrug. 
Det forholder sig sådan, at kommunen hvert år underbudgetterer med ca 20 % under sidste års forbrug, og 
der derfor hvert år er nødvendigt at de laver en tillægsbevilling. Det skaber et uretmæssigt postyr omkring 
vederlagsfri fysioterapi. Kommunen har taget P.W´s problematisering til sig og har i 2019 budgetteret med 
de realiserede tal. 

I ergo og fysioterapien på Aalborg UH skal der ske en besparelse/reduktion på 2.550.000kr. På 
ergoterapilønningerne skal der reduceres med 2,0 millioner svt en personalereduktion på 4-5 stillinger. 
Endvidere med reduceres med 1,0 klinisk underviser samt nedsættes en udviklingsterapeut i tid.  
1.700.000kr Skal gå til konkrete besparelser i 2019 og ca 850.000kr skal gå til en omfordelingspulje med 
henblik på styrkelse for fysioterapeuter på matrikel Aalborg. 
Der er efterfølgende blevet afskediget 3 ergoterapeuter som er tilbudt at komme i Omstillingspuljen. 

 

Pkt. 6: Kort orientering fra Samarbejdsudvalgsmedlemmer (Preben og Birthe) 

REFERAT: 
Der har været holdt møde i sidste uge. Mødet blev holdt med 3 nye vicekontorchefer. 

Den nye Overenskomst blev forelagt, Vedtagelse Praksisplanen blev udskudt indtil Sundhedsreformen er på 
plads. 

 

 



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

REFERAT: 
Budgettet har igen været til diskussion og hvordan der kan spares fx på kørsel til kurser m.m. 

Trivsel 2018 var til behandling. Der var en stigning i sygefraværet i Region Nordjylland, trods tidligere stort 
fokus på dette, men som fokus er mindsket er fraværet steget. Til gengæld er der et fald en andel af 
personalet der føler sig stresset 

Med Plan for Sygehuse og Speciallægepraksis fra 2015 blev det besluttet at samle al brystkræftbehandling 
på Aalborg UH pr. 1. januar 2019. Der blev rettet kritik af, at medarbejderne ikke har været inddraget i 
udmøntningen af ovennævnte beslutning. Selve Plan for Sygehuse og Speciallægepraksis har været i 
høring, men der har ikke i relation til flytningen af mammakirurgi, været mulighed for udøvelse af den 
medindflydelse, som følger af MED-aftalen. Der er altså i realiteten tale om et brud på aftalen, og det er 
desværre sket før.  

 

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

REFERAT: 
Karen Fisher har været på Netværksmødet i forbindelse med et oplæg om TR`s vilkår. Iden forbindelse blev 
der også diskuteret Danske Fysioterapeuters flytning til AC. De spørgsmål, som kom, blev samlet sammen 
af Lise og givet videre til Tina Lambrecht på Årskongressen. 

 

Pkt. 9: Politisk opgavevaretagelse 

Psykiatri: 
Den 13.november var Psykiatri udvalget på arbejdspladsbesøg i fysioterapien i Psykiatrien. 
Fysioterapeuterne informerede om deres tilgang til patienterne via oplæg og patientcases. Der deltog 8 
politikere og der var en god dialog. Stor tilfredshed med mødet. 

REFERAT: 
Psykiatri Udvalget var meget interesserede i at få noget at vide samt anerkendte de den fysioterapeutiske 
indsats. Fysioterapeuterne var glade for muligheden for dialog med politikerne. 

Fysioterapeuter i lægepraksis: 
DFys havde en stand på PLO’s Lægedage for at udbrede viden om Fysioterapeuter i lægepraksis. Marianne 
Kongsgaard, Birthe Christensen og Gitte Nørgaard havde dage på standen.  

REFEAT: 
Der var stor interesse for at høre om fysioterapeuter i lægepraksis.  

Der åbnes en Regionsklinik på Frederikshavn hospital, Licensklinik hvor læge har opkøbt ydernumre. Det er 
Region Nordjylland der ansætter hjælpepersonale, der pågår en lønforhandling mellem RN og DFys.  

Vi har kendskab til at der nu er fysioterapeuter ved lægeklinikker: Taars, Hals, Frederikshavn, Aars, Falck 
Healthcare i Dronninglund og Frederikshavn, Regionsklinik i Øster Jølby, og snart Regionsklinik i 
Frederikshavn.  

Politiske dialog møder  
Har været afholdt med  
-Rådmand Jørgen Hein og direktør Jan Nielsen i Aalborg kommune. Lise Stensgaard og Gitte Nørgaard 



-Sundhedsudvalgsformand Martin Bech Brønderslev kommune. TR Louise Kikkenborg Christensen og Gitte 
Nørgaard.  

REFERAT: 

Der er begge steder ud over hele ”pakken om fysioterapeuter” informeret om nedskæringer på fysioterapi 

området Regionshospital Nordjylland. Der skal planlægges møder i de resterende 9 kommuner, Har været i 

gang i Rebild og Thisted, men de er ikke faldet på plads. Vi følger samme skabelon, når aftale er ved at falde 

i hak, spørges RB hvem der kan deltage, og det vurderes om det er smart at tage en TR med i stedet. 

 

Pkt. 10: Arrangementer 
Der er dannet en arrangementsgruppe bestående af Lise Stensgaard, Maria Odefey og Christina Derosche.  
Gruppen har ikke været samlet endnu, men der er kommet styr på indlæg til Generalforsamlingen. Maria 
indkalder til møde i januar. Der sendes opslag ud på FB med opfordring om at komme med idéer til 
arrangementer. I skrivende stund er der kommet 4 gode idéer. 

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

REFERAT: 
Lene spørger Henrik en sidste gang. Hvis ikke det er muligt at finde en dato, prøver vi at finde en anden til at 
holde oplægget. 

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. Der er et 
samarbejde i gang mellem DFys sekretariat og Anne Mortensen og Signe Christensen Jammerbugt 
kommune, Eva Grønbech og Helle Fuglsang. 

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. 
Vi afventer at området får en revitalisering. 

Lytte-møder / dialogmøder:  Planlægningsgruppe: Maria, Christina og Gitte. Gerne i Aalborg en dag hvor der 
er TR møde. Der kan også afholdes et møde Hjørring, Julie hjælper gerne med lokaler.   

REFERAT: 
Arrangementsgruppen arbejder videre med planlægningen af arrangementer 

Planlagte:  
D. 16. januar. Børneterapeuter Rebild kommune har planlagt møde og oplæg ”Du må ikke løbe udenfor 
banen” oplægsholder Anette Bentholm. Der er 8 tilmeldte. 

25. og 26. marts 
Netværket for fysioterapeuter der arbejder indenfor beskæftigelsesindsatsen har planlagt et kursus.  

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

Afholdte 
D. 3. oktober. Aalborg Universitetshospital afholdt oplæg med udenlandsk forsker, Laterale hoftesmerter. 
122 tilmeldt  

D. 4. oktober. Jens Olesen ”Hvad er god fysioterapi? ” 
23 tilmeldt 



D. 1. november 17.00 – 20.00. Medlemsmøde før Repræsentantskabsmøde 2018. 
4 tilmeldt ud over Regionsbestyrelsen 

D. 6. november kl. 17.30-20.30 De praktiserendes årsmøde 
35 tilmeldt ud over SU  

D. 15. november. 5. netværksmøde for fysioterapeuter der arbejder indenfor beskæftigelsesindsatsen.  
Ved ikke hvor mange der deltog. Et velkørende netværk. 

Evaluering af afholdte arrangementer i 2018 

Bilag 1. Arrangementer 2018 

REFERAT: 
Der har været afholdt lidt færre (7) arrangementer i 2018. 

 

Pkt. 11: Generalforsamling d. 10. april 2019 
Der er planlagt at Freddy Meyer holder oplægget ”Gå gladere hjem fra arbejde, end da du kom” 
oplæg 19.45-21.45. 

Forslag til program 
16.30-17.00: Ankomst og registrering 
17.00-19.00: Generalforsamling 
19.00-19.45: Spisning 
19.45-21.45: Freddy Meyer ”Gå gladere hjem fra arbejde, end dag du kom” 

Generalforsamlingen skal planlægges, i forhold til invitation, tidsplan, forplejning osv.  
Der skal laves et budget for arrangementet.  
Som forberedelse kan referater fra februar og maj 2017, samt referat fra generalforsamling 2017 med fordel 
læses.  

REFERAT: 

Invitation: Invitationen der blev brugt sidste år tilrettes og genanvendes. Sendes til medlemmer via Corpus 

nyhedsbrevet  

Forplejning: Gitte og AK undersøger mulighederne, men enighed om bokse med mad i. Endvidere vin, øl og 

sodavand som sidste år samt kaffe/te og slik. 

Formalia som sidst med afkrydsning og udlevering af stemmesedler fra sekretariatet: God ide  

Skriftlig beretning: laves af Mikael Mølgaard, opsættes for 9.000kr samme pris som sidste år. Den kan og 

skal sendes ud med Corpus til alle nordjyske medlemmer.  

Bestyrelsen får udkast til kommentering. 

Oplægsholder: Freddy Meier Oplæg op til 90 deltagere 17.300kr = 21.625kr incl moms Kørsel 425kr Fly ca. 

1384kr overnatning ca. 1000kr ca. 24500kr + TAXA. Det er meget dyrere end vi plejer, men enighed om at 

det denne gang bliver med dyrere oplægsholder. 

Dirigent: Britta Mølgaard spørges.  

Budget 2019 SE regnskab 2017 Oplægsholder ca. 26.000kr Beretning 9.000kr Forplejning Penny Lane 

2017, 70 personer 10.500kr Indkøb 2017 drikkevarer, gaver osv osv samt forplening på Sofiendalsvej ( 

måske kaffe/te) 6000kr  

HUSK: ALLE ER PÅ VALG, SÅ DER SKAL HOLDES EN LILLE VALGTALE 



Nyt: TR og SU  medlemmer vælger medlem af regionsbestyrelsen på deres sidste møde inden 

generalforsamlingen.  

 

Pkt. 12: Budgetopfølgning 3. kvartal 2018 og budget 2019 
Budgetopfølgning 3. kvartal 2018 viser at der er brugt 44% af midlerne.  
Fra 2016 overførtes uforbrugte midler 78.877kr til 100års jubilæumsfejring 2018. Af disse midler er 14.845kr 

brugt til egenbetaling til fejringen i Musikkens Hus og 6.295kr til jubilæumstelt til DHLstafet, i alt 21.140kr. 

Der skal laves budget for 2019 og 2020. Disse skal fremlægges på generalforsamlingen.  
Der laves på mødet et udkast til disse, som endeligt kan færdiggøres når regnskab 2018 er færdigt, så 
overførsel fra 2018 kan skrives ind i budgettet. 

 Bilag 2. Budgetopfølgning 3. kvartal 2018 

REFERAT: 

Der er kommet endeligt regnskab for jubilæumsfejringen i Musikkens hus, det bliv lidt billigere end 

budgetteret  

2018: Der er indkøbt ny I-pad til GN. Den gamle 6½år gammel og udtjent. Ønskes med i regnskabsår 2018  

Budgetopfølgning taget til efterretning. 

Budget 2019+2020  

Det kan kun være foreløbigt, de endelige laves når overførsel fra 2018 kendes, GN hører bestyrelsens  

tanker og har et budget udkast med på næste møde.  

 

Pkt. 13: Repræsentantskab 2018 

Fra Regionsbestyrelsen deltog Preben, Anne Kirstine, Lise samt Gitte.  

Hvilke beslutninger var de væsentligste, og hvilken konsekvens for det for Regionsformanden og 
regionsbestyrelsens arbejde.  

REFERAT: 
Der diskuteres i Regionsbestyrelsen fordele og ulemper ved at overgå til AC, især i forhold til MED-
pladserne, som er usikre fra 2020. Endvidere omkring opgavefordelingen i Regionerne, da der i AC ikke er 
regional struktur ej heller en fælles sekretær som i FTF.  

Det blev også diskuteret om der stadig kan være samarbejde med Sundhedskartellet om fælles emner. 

På årsmødet for TR blev det sagt af TL, at det var medlemmerne, der havde stemt, hvilket gav nogen 
undren. Dette skyldes jo at medlemmerne skulle have tilkendegivet deres mening til 
Repræsentantskabsmødet, men dette har været svært, da det har været en delvis lukket proces. Både til 
vores eget møde og andres har der været meget lav tilslutning af medlemmer. Det er vigtigt fremover, at der 
f.eks. via TR og SU medlemmer, bliver fokus på at formidle hvordan Danske Fysioterapeuter er opbygget og 
hvad Repræsentantskabet står for. Måske et mere tilgængeligt navn? 
Hvordan kan vi opnå at medlemmerne interesserer sig for hvad der foregår på Repræsentantskabsmødet. 

Danske Fysioterapeuter skal i løbet af de næste par år give den politiske struktur et eftersyn.. 

Kontingentet stiger ikke. 

Formanden og regionsformændene kan blive siddende indtil de taber et valg eller ønsker at fratræde. 



Pkt. 14: Genoptræningsstart indenfor 7 dage 
I juni 2018 trådte loven om igangsættelse af GOP genoptræning indenfor 7 dage i kraft.  
Dialog om hvordan bliver opgaven håndteret i kommunerne, hvad hører regionsbestyrelsesmedlemmerne. 
Er der noget der skal handles på? 

REFERAT: 
Nogle kommuner har opnormeret, heriblandt Hjørring.  
Gitte har hørt kritik af at DFys står bag, og det opleves som kritik at det kommunale tilbud.  
I Aalborg har borgeren kun tre dage til at vælge leverandør, ellers tildeles de tid hos en kommunal 
fysioterapeut. 
Hospitals fysioterapeuter kan opfordre patienter til hurtigt at reagere på henvendelser fra kommunen, når 
patienten udskrives med en GOP. 

Der er bekymring for, om patienten ses indenfor de syv dage, men at det reelle genoptræningsforløb først 
starte lidt senere, 

 

Pkt. 15: EVT. 

REFERAT: 
Der er demonstration d. 18/12-2018 foran Regionshuset kl. 12.30. Gitte deltager. 

 

Pkt. 16: Planlægning af næste møde 
næste møde tirsdag den 5. februar 2019, lokale C på Sofiendalsvej. 
 
Dagsorden punkter:  
Budget 2019 og 2020 
Generalforsamling 10/4-2019 

REFERAT: 
Nyt fra Arrangements gruppen 
Planlægge dimittend opkald  

 
Der skal aftales møder for resten af 2019. 

REFERAT 
Tirsdag d. 2/4-2019. Mødet holdes hos Maria 

Mandag d. 6/5.-2019 med efterfølgende Dimittend opkald. Sofiendalsvej lokale A 

Tirsdag d. 27/8- 2019. Dimittend opkald planlægges. Sofiendalsvej lokale C 

Mandag d.11/11-2019. Sofiendalsvej lokale C 

 

Pkt. 17: Evaluering af mødet 

REFERAT: 
I.a God ro og orden 


