Referat Regionsbestyrelsesmøde
den 21. maj 2019
Lokale C, Regionskontoret, Sofiendalsvej 3 Aalborg
Kl. 9.00-14.30. Der er morgenkaffe fra kl. 8.30
Velkommen til fire nye bestyrelsesmedlemmer. Mariann Sømoe, Marianne Trudslev, Jette Thomsen og
Mikkel Graversen.
Nye bestyrelsesmedlemmer deltager i introduktion fra kl.8.00.
Afbud fra Maria Odefey,
Ida deltager om formiddagen
Efter mødet skal der ringes til fysioterapeut dimittender.
Gitte har materiale med og introducerer til proceduren. Husk telefon.

DAGSORDEN:
Referat er skrevet ind i dagsordenen med kursiv
Præsentationsrunde.
Referat:










Gitte Nørgaard Nielsen Regionsformand siden 2012.
Marianne Trudslev Hjørring Kommune, TR for kommunale terapeuter
Mariann Sømoe Neuroenhed Nord Frederikshavn, TR for regionale
Jette Lynggaard Thomsen valgt på generalforsamling. Jammerbugt Kommune, Sundhed- og
arbejdsmarkedet.
Mikkel Graversen valgt på generalforsamling. Praktiserende uden ydernummer i Hobro.
Lise Stensgaard valgt på generalforsamling. ”Børn i bevægelse” Vesthimmerlands Kommune.
Ida Jespersgaard observatør for studerende.
Birthe Schelde, privatpraktiserende repræsentant for SU (samarbejdsudvalget)
Anne Kirstine Jensen valgt på generalforsamling. Brønderslev Kommune Visitationen, Ældre- og
Hjælpemidler.

Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent
Referat:
Ordstyrer: Lise Stensgaard

Referent: Anne Kirstine Jensen

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og tidsplan
Referat:
Der tilpasses i dagens dagsorden ift. hvilke personer, der skal gå hvornår.

Pkt. 3: Opfølgning fra sidst
Referat:
Intet til punktet

Pkt. 4: Kort orientering fra regionsformand og diskussion af relevante emner
Referat:
Der er centralt fra planlagt besøgsrunde i kommunerne. Hvordan kan fysioterapeuter arbejde i kommunerne.
Gitte og Tina Lambrecht startede ud i det nordjyske i Thisted den 23. april.
Regionsrådsformand Ulla Astman har inviteret til dialogmøde, om de knappe økonomiske ressourcer,
mellem Forhandlingsudvalg og den politiske/organisatoriske ledelse i Region Nordjylland. Organisationerne
bød ind med forskellige løsningsforslag. Gitte har budt ind med et opmærksomhedspunkt omkring måden,
hvorpå politikere og ledelse italesætter de ansatte på de økonomisk trængte arbejdspladser. Medarbejdere,
som forsøger at passe sit arbejde på trods af trange vilkår og dagligt øget pres, bør i anerkendes og støttes i
deres indsats, så de fortsat går på arbejde med ”oprejst pande” og motivation. Meget uheldig når
konsekvens af nedskæringer italesættes som, at det ikke betyder noget for hvilket produkt afdelingen,
hospitalet eller regionen kan levere. Forråelse af dialogen er uheldig, og kan bidrage yderligere i følelsen af
utilstrækkelighed og opgivenhed.
Ny regional chef for Organisation og mennesker Mariane Therkelsen har haft medlemmer af
Forhandlingsudvalget inviteret til individuelle møder. Gitte benyttede chancen for at tale om kvartalsmøder
og udfordringerne ift. forhåndsaftale for fysioterapeuter ansat i lægepraksis, hvor Region Nordjylland sprang
fra en mulig aftale. Derudover informerede Gitte om Danske Fysioterapeuters overflytning til AC pr. 1. januar
2020.
Til 1.maj arrangementet var medierne meget interesserede i at tale pension og tilbagetrækningsalder. Gitte
blev interviewet af Nordjyske og 24Nordjyske, og var synlig i disse to medier. DR og TV2 Nord interviewede
også Gitte, men det kom ikke i TV. På flere mediers Facebook nyheder var fysioterapeuter med røde trøjer
og DFys skilte synlige.
Overgang til AC
Gitte har været til FH organisationsmøde i Brønderslev Kommune, hvor hovedeudvalgets B side var inviteret
til samarbejdsmøde. Gitte benyttede anledningen til at tale om samarbejde med bagland og overgang til AC.
FTR og TR som har pladser i de to øverste MED-udvalg er inviteret til møde den kommende fredag. DFys,
Ergoterapeut foreningen og AC.

Pkt. 5: Kort orientering fra Regionsbestyrelsesmedlemmer
Referat:
Anne Kirstine har været til dialogmøde i DFys i forhold til udviklingsproces af fagbladet ”Fysioterapeuten”.

Pkt. 6: Kort orientering fra Samarbejdsudvalgsmedlemmer
Referat:
Der har endnu ikke været møde i SU i år, men der er møde i næste uge. Birthe informerer om at
standardkontrakter for ansatte i praksis, for tiden er til afstemning blandt relevante medlemmer.

Pkt. 7: Kort orientering fra Region Nordjyllands Hovedudvalg
Herunder spørgsmål til referater
Referat:
Intet nyt til ref.

Pkt. 8: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter
Herunder spørgsmål til referater der kan findes på hjemmesiden
Referat:
Der henvises til referat af seneste møde i TR netværket. Der var på mødet opmærksomhed på den nye
ferielov. Der var fortsat noget usikkerhed ift. ny ferielov og derfor er Karen Fischer fra DFys inviteret til at
deltage i næste TR netværksmøde ift. dette.
Der er en informativ video på beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Pkt. 9: Politisk opgavevaretagelse
Folketingsvalg 5. juni 2019. Der er udsendt materiale til Regionsbestyrelsesmedlemmer fra sekretariatet den
29. april. Danske Fysioterapeuter vil benytte valgkampen til at sætte fokus på tre ting:
1. Direkte adgang til fysioterapeut
2. Målrettet og superviseret fysisk træning er afgørende for at realisere regeringens ambition, om at færre
skal i kontakt med hospitalsvæsnet
På mødet skal bestyrelsen planlægge, hvordan de kan byde ind i debatten op til valget, f.eks. ved at deltage
på valgmøder.
Politiske dialogmøder: Rebild og Thisted kommuner er udvalgt.
Referat:
Gitte har tidligere informeret om et møde med Mette Frederiksen. Dette nu udsat på ubestemt tid, pga.
travlhed i forbindelse med valget. Det forventes afholdt efter valget.

Der tales om mulig deltagelse i valgmøder rundt i det nordjyske og alle opfordres til at vi ”blander os”
Gitte deltager også gerne på vores opfordring.
På mødet oplyser Ida om ”grill-arrangement” i Karolinelund, hvor der er mulighed for studerende og politikere
at mødes. Onsdag den 22.maj kl. 18.00-21.00
Hvis vi får kendskab til valgmøder, kan der reklameres for disse på Facebook med et link til DFys
hjemmesiden med FV19 materiale.
Politiske dialogmøder. Gitte har spurgt Bente Brandhøj fra Thisted Kommune, om hun vil deltage i et møde,
men der er ikke planlagt noget konkret endnu. Bente deltager gerne.
Der er udarbejdet ”National kompetenceprofil for fysioterapeuter med funktion skadestuer”, som ligger på
DFys hjemmeside. Gitte kontakter ledere og TR, dialog om hvordan vi kommer videre. Hvad gør det på
matriklerne, hvad gør DFys/Gitte

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.
Referat:
Der tilføjes emnet ”commotio”. Der er gang i planlægningen af arrangementer.
Planlagte:
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 startede planlægning,
denne nu overtaget at Maria og Lise.
Deadline den 20. maj.
Der er 64 tilmeldt
Den 6. juni: Netværksmøde fysioterapeuter der arbejder indenfor beskæftigelsesindsatsen.
Gitte er kontaktperson for planlæggerne.
Den 29. august: Danske fysioterapeuter telt til DHL stafet. Gitte planlægger. Har været i Fysioterapeuten.
Deadline den 15. august.
Der er ingen tilmeldt.
Den 29. januar 2020. Psykolog Dorthe Birkmose med udgangspunkt i bogen "Når gode mennesker handler
ondt". Lise Stensgaard planlægger.
Der skal bookes lokale til arrangementet og annonceres efter sommerferien.
Referat:
Der er ingen tilmeldt DHL stafet teltet. Der reklameres til TR, Praktiserendes kontaktpersoner og på
Facebook. Kommer også i næste Fysioterapeuten.
7. november afholdes Forsknings og udviklingssymposium. Bestyrelsen sponsorerer 10.000kr
Afholdte arrangementer:
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. Blev
aflyst pga. for få tilmeldt. Der var 4 fysioterapeuter tilmeldt inkl. Gitte
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. Blev
aflyst pga. for få tilmeldt. Der var 3 fysioterapeuter tilmeldt, inkl. Gitte
Den 1. maj: Sundhedskartellet afholder 1. maj arrangement. Der deltog 5 fysioterapeuter, i alt lidt over 50
deltagere.
Den 1. maj: sponsorat af sandwich til Masterclass på UCN. 130 deltagere
Den 2. Maj: SUND spurt på UCN
Den 2. maj: Det meningsfulde samarbejde, oplæg af Jacob Nossel.
Der var tilmeldt 15 fysioterapeuter og 3 ergoterapeuter.
Den 8. maj: Akillesseneruptur. Marianne Christensen Aalborg Universitetshospital planlagde.
DFys reklamerer og betaler sandwich. 90 deltagere.
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. Arrangementet er
overtegnet = 350 deltagere

Pkt. 11: Budgetopfølgning 1. kvartal 2019
Der er brugt 11% af regionens midler i 1. kvartal.
Bilag 1. Budgetopfølgning 1. kvartal Region Nordjylland
Referat.
Der er intet at bemærke ud over, at der er penge til at vi kan støtte, bidrage eller selv arrangere.

Pkt. 12: Evaluering af Generalforsamling den 10. april 2019
Evaluering af forløb, dirigent, skriftlig beretning, mundtlig beretning, regnskabs og budget fremlægning, valg,
oplægsholder, regnskab, fysiske rammer osv.
Referat:
Ny og første-gangs-dirigent, som gjorde det fint og med et smil.
Den skriftlige beretning fint sat op, dækkende og fint med udsendelse til regionsbestyrelsesmedlemmer til
kommentering.
Den mundtlige beretning rigtig fin fremlæggelse. Fin disposition. Godt med slides over afholdte
arrangementer, som faktisk er ganske mange i løbet af perioden.
God og enkel fremlæggelse af budget, som ellers kan være lidt kompleks og svær at få overblik over.
Under selve valget er det vigtigt, at der er overblik over, hvilke pladser der skal besættes. Der skal gerne
have været lavet et forarbejde, hvor den siddende bestyrelse har opfordret medlemmer til at stille op til

bestyrelsen, hvis man skulle have lyst og tid til det. Så der på generalforsamlingen er en god oplevelse af
valghandlingen, og vi undgår ubehagelig oplevelse af at presse medlemmer til at stille op.
Det kan være hensigtsmæssigt, at det allerede i indkaldelsen til generalforsamlingen nævnes, at man
allerede på forhånd kan tilkendegive en evt. interesse for at stille op.
Oplægsholder Freddy Meier gav både stof til eftertanke og anledning til latter med sit oplæg om ”surstråling”.
Det bør fremover tilstræbes at oplægsholder kun varer én time. Generalforsamling fra kl. 17.00-21.45 er for
lang en aften.
Budget til generalforsamling overholdt. Det fungerede fint med, at maden blev serveret portionsanrettet, dog
er det uhensigtsmæssigt miljømæssigt. Anretning af drikkevarer fint. Lidt for lidt tid til spisning, der skal være
lidt mere tid til snak og hygge ifm. spisning. De fysiske rammer er fine til antallet af deltagere (ca. 50)
Der er fortsat brug for merchandise til generalforsamlingen som blokke, kuglepenne, bolsjer osv.
Prøv at bestille net med DFys logo næste gang.
Det fungerede rigtig godt med ”modtagelsen” ved indgangen, bordkort, præsentationsrunden og de siddende
bestyrelsesmedlemmers fysiske placering under generalforsamlingen, hvor vi sad spredt ved bordene.
Arbejdsfordelingen op til og under generalforsamlingen fungerede fint. God ide med blokke og kuglepenne
på bordene.
Samlet en god generalforsamling, og alligevel en undren over, at der desværre ikke var flere deltagere på
selve aftenen. Det er rigtig ærgerligt, at der faktisk er flere tilmeldte end der rent faktisk kom. Der er derfor
bestilt for meget mad, som giver en unødvendig ekstra udgift for bestyrelsen.

Pkt. 13: 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
Regionsbestyrelsen har tidligere inviteret FLR til at sende en observatør fra UCN, og Ida Jespersgaard er
observatør for de studerende. Hun blev på generalforsamlingen valgt som suppleant til bestyrelsen. Ida
deltager på møderne indtil hun ikke længere er studerende.
Det skal aftales hvad der gøres fremover.
Forretningsordenen er sidst godkendt den 3. juni 2015. Det skal vurderes om der skal ændres i indholdet og
den skal godkendes.
Bilag 2: forretningsorden
Referat:
Skal vi have en næstformand? Der snakkes løst og fast om fordele, ulemper og muligheder. Det er ønskeligt
at der fremadrettet kunne være ressourcer til en næstformandspost i større eller mindre omfang, således at
regionsformanden kunne blive aflastet permanent. Der er på repræsentantskabsmødet 2018 besluttet, at
hele DFys’s organisationsstruktur skal gennemses og derfor besluttes det på dagens møde, at det afventes
at tage beslutning om hvorvidt vi skal have en næstformand, til denne opgave er udført.
Skal vi have en studerende som observatør fremadrettet? Der er bred enighed om, at det er en rigtig god
ide. Både med afsæt i strategien ift. rekruttering og fastholdelse af medlemmer, men også for at få de
studerendes mening ind i de emner, som tages op i regionsregi.

Forretningsordenen bibeholdes som hidtil, dog med opdateringer ift dato mm.

Pkt. 14: Ny Regionsbestyrelse, ny 2 årig periode, arbejdsform, nye opgaver
- Opsamling på generalforsamlingens diskussion. Hvilke arbejdsopgaver/fokus skal vi have de næste to år?
- Hvad er Regionsbestyrelsens medlemmers drivkraft bag at stille op? Hvad er ”guf” og hvad er ”gisp”
opgaver?
- 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 3: Referat fra generalforsamlingen
Bilag 4: Arbejdspapir for regionsbestyrelsen (forretningsordenen fra før 2015)
Bilag 5: dagsorden skabelon
Referat:
Der var kun ganske få emner, som dukkede op på generalforsamlingen. Der blev talt om den ”usynlige”
proces omkring overflytning fra FH til AC. Der blev også talt om, hvordan man som
regionsbestyrelsesmedlemmer kan blive klædt bedre på til repræsentantskabsmøde. Der var generelt indtryk
af tilfredshed med bestyrelsens arbejde.
Der ønskes i bestyrelsen, at der i den kommende to årsperiode bliver sat fokus på at fysioterapeuter i
forskellige sektorer arbejder loyalt ift. hinanden, således at de forskellige kompetencer og specialer bringes
tilpas i spil med respekt for hinandens vilkår og rammer. Det er også et oplagt emne, som bestyrelsen vil
opfordre til tages op i nationalt regi.
Det har tidligere været diskuteret, hvorvidt det kunne være hensigtsmæssigt at lave en arrangementsgruppe
og en politisk gruppe under bestyrelsen. Arrangementsgruppen har nu eksisteret i knap et års tid, og det
fungerer rigtig godt både for formandens tyngde af opgaver og for selve arrangementerne. En politisk gruppe
er endnu ikke etableret, og der gives udtryk for, at den hidtidige måde, at arrangere politiske tiltag på
fungerer fint. Det betyder, at Gitte sammen med relevante personer fra bestyrelsen og evt. lokale TR har
været på politiker eller embedsmands besøg i kommuner eller region. Det er rigtig spændende at tage på
politikerbesøg, det kan være tidskrævende at få det arrangeret, og samtidig skal vi være opmærksomme på,
at det kan være en udfordring at få tjenestefri til en evt. politikergruppes arbejde. Det besluttes derfor, at vi
fortsætter som hidtil, dog vil Gitte gerne, at vi alle bidrager til at fastholde en vis kadence i besøgene.
Mht arrangementsgruppens sammensætning, så er der pt. en vakant plads, men umiddelbart besluttes det,
at Maria og Lise fortsætter gruppen og løbende har mulighed for at bede om at få dagsordensat, hvis der
skulle blive behov for et medlem mere i gruppen.
Regionsbestyrelsens arbejdspapir tilrettes ift. punktet orientering fra Tillidsrepræsentanter. Punktet
”orientering fra hovedbestyrelsen” udgår, fordi alle medlemmer får tilsendt referater fra HB møder. Fremover
er det ordstyren på RB møderne, der styrer tiden og hvor meget punkterne skal fylde på møderne, samtidig
med at mødets sluttidspunkt overholdes.
RB´s dagsorden skabelon rettes til i forhold til at pkt. 7 udgår og fremadrettet rummes i pkt. 8.
Bestyrelsen ønsker fortsat kort orientering fra bestyrelsens medlemmer og deres valggrundlag, dette som
afsæt for de diskussioner der foregår i bestyrelsen og dens arbejde.

Pkt. 15: EVT.
Referat:

Mikkel undrer sig over, at en privat fysioterapi klinik udbyder kursus for nyuddannede, i forhold til at klæde
sig på til arbejdet i praksis. Er det nødvendigt når der på grunduddannelsen er mulighed for praktikmoduler i
praksis?
Folkemødet 2019 hvad er planen for HB´s deltagelse? Gitte informerer om deltagelse på Folkemødet midt
juni 19.
Marianne spørger ind til om det kunne være en ide at DFys´s deltageler i ”Naturmødet” i Hirtshals.
Gitte har tidligere fået medlemsopfordring om det samme. Gitte besøgte derfor Naturmødet for nogle år
siden, og det er fint sat op. Deltagelse fra DFys´s side betinger en afdækning af, hvor der i landet arbejdes
med træning i naturen, telt med materiale der indbyder til dialog og afprøvning og deltagelse af
fysioterapeuter. Gitte har videregivet information til sekretariat. Gitte vurderer at det vil være en god ide at
deltage med ”Træning i naturen”, men det vil kræve mere at deltage, end Gitte kan levere. Det vil kræve en
sekretariats indsats.

Pkt. 16: Planlægning af næste møder
Dimittend opkald efterår 2019?
Referat: Kan fint placeres i forlængelse af det planlagte møde den 2. september.

Mandag den 2. september 2019
Sted: Sofiendalsvej lokale C
Dagsordenpunkter:
Tidspunkter for møder forår 2020 planlægges
Tidspunkt for dimittend opkald forår 2020 planlægges

Mandag d.11/11-2019.
Sted: Sofiendalsvej lokale C
Dagsordenpunkter:
Referat:
Mødet den 11. november 2019 flyttes til den 12. november.

Pkt. 17: Evaluering af mødet
Referat:
Det har været et fint møde for alle deltagere, og de nye har forud for mødet haft en introduktionsseance
sammen med Gitte.

