
 

Referat 

 Regionsbestyrelsesmøde  

Den 29. januar 2020 
 

Møde fra kl. 9.00-15.00 i lokale C. Der er morgenkaffe fra kl. 8.30 

Referatet er skrevet ind i dagsordenen med kursiv. 

DAGSORDEN: 

Pkt.1: Velkommen til nyt Regionsbestyrelsesmedlem Marianne Jarlskov Bøgelund, som er ny SU 
medlem at bestyrelsen 

 

Pkt. 2: Valg af ordstyrer og referent 

Referat: 
Jette er referent, Maria er ordstyrer. 

 

Pkt. 3: Godkendelse af dagsorden og tidsplan 

Referat: 
Ok.  

 

Pkt. 4: Opfølgning fra sidst   

Referat: 
Gitte har fundet en enkelt fejl i referatet. Det er et årstal, og det tilrettes 

 

Pkt. 5: Orientering fra regionsformand og diskussion af relevante emner 

Referat: 
Igen i 2020 sker der nedskæringer på de regionale arbejdspladser. 
TR sygeplejersker og læger har skrevet debatindlæg for at få Regionsrådspolitikere i tale, uden større held. 
Organisationerne der har ansatte på de regionale arbejdspladser, er gået sammen om et fælles 



organisations debatindlæg og invitation til dialog med Regionsrådet. Regionsråd, organisationer og TR der 
kan fortælle historier fra deres arbejdsliv.  
AK efterspørger at Regions bestyrelsen kommer på cc, når Gitte sender mail ”ud af huset” med relevant 
viden for Regionsbestyrelsen.  

Gitte har holdt møde med Kundechef fra PKA. De talte bla. om afholdelse af arrangementer for PKA 
medlemmer. Gitte tilbød at møder kan afholdes på Sofiendalsvej og at vi gerne hjælper med annoncering, 
for at øge synlighed for de af vores medlemmer der har pension i PKA. 

Gitte har holdt møde med Lars Henrik Larsen formand DSF.  
Vi talte blandt andet om medlemsarrangementer og Lars Henrik spurgte til om vi har planer om at afholde en 
Mini Fagfestival som andre regioner afholder.  Det er ikke noget vi har planer om i bestyrelsen, i nord 
afholdes der Forsknings og Udviklingssymposium som regionsbestyrelsen støtter med økonomi og en 
praktiserende ind i Styregruppen.  
Arrangementsgruppe, har spurgt de faglige selskaber om emner og forslag til oplægsholdere, uden meget 
respons. Lars Henrik mødes gerne med arrangementsgruppen, for at tale om hvad DSF og de faglige 
selskaber kan bidrage med. Lise Stensgaard går i dialog med Lars Henrik.  

Region Nordjylland har indgået en aftale med PLO om Vagtlægeordningen. Denne aftale medfører at 
Vagtlægedækningen ophører i nogle områder af Nordjylland. Årsagen er mangel på praktiserende læger.  
Vi ærgre os over at Fysioterapeuter med vores diagnostiske kompetencer, ikke tænker ind som en del af 
løsningen på lægemangel. Dette gælder både på Skadestuer, Vagtlæger og praktiserende læger. 
Der skal skrives et debatindlæg til Nordjyske om problematikken.  
Vagtlæge emnet sættes også på under pkt. 9. Politisk opgavevaretagelse.  

 

Pkt. 6: Kort orientering fra Regionsbestyrelsesmedlemmer 

Referat: 
Marianne T: Skal til lønforhandlinger, har brugt meget tid på overflytning AC, og har fået sine MED pladser 
som tidligere nu under AC. Fys TR i visitationen. De overvejer om der skal være en fælles TR, og om 
Marianne vil være det.  

Der spørges ind til FTR tillægget. – Det anbefales at følge op på dette i forhold til den lokale aftale.  

Mariann: Der er lukket 3 sengepladser i Frederikshavn. Fra marts er der 5 fysioterapeuter, hvor normalen er 
7(Det samme gør sig gældende for ergo). Der kommer ikke vikar ind under en barsel der begynder til marts. 

Jette: Der har været Netværksmøde for fysioterapeuter der arbejder inden for Beskæftigelsesindsatsen i 
torsdags. Vi håber at kunne koble vores næste møde op på arrangementet om funktionelle lidelser. Men 
Fysioterapeuterne i de forskellige kommunale tilbud, begynder nu at kunne bruge hinanden. Der er enkelte 
kommuner som er svært.  

Mikkel: Erhvervsnetværket er i gang med en hjemmeside hvor der findes fysioterapeuter uden ydernummer. 
Her bliver der skrevet hvem er hvem, og hvem der har ”speciale”. 

Marianne B – i forhold til Mikkels punkt: Der er en hjemmesiden der hedder www.debedstespeciallæger.dk 
Fysioterapeuter figurer på siden, hvor man kan blive ratet. Michael Møller har orienteret Marianne. Hvem har 
interesse i dette? Hvem er ophavsmændene bag? –Det meget uklart på hjemmesiden.  
Gitte går videre med informationer til denne hjemmesiden til Sekretariatet, det kan vist ikke være lovligt i 
forhold til GDPR, at fysioterapeuter uden deres viden, fremgår med navn, billede, arbejdssted, 
telefonnummer osv. på denne hjemmeside. 

I forhold til Mikkels information om Erhvervsnetværkets hjemmeside, så spørger Gitte om ikke sundhed.dk 
kan optimeres så den kan bruges til at dække behovet. Gitte ser en problematik i at brugerne skal søge 
informationer på flere forskellige hjemmesider.  



Marianne B: GOP området, der er mere samarbejde med kommunen. Det letter kommunen ift. De lette 
GOP’er, de ønsker gennemsigtighed og åbenhed ift. Samarbejdet på dette område. Eksempelvis i forhold til 
priser mv, men det er lidt svært men det er på vej. Men det opleves positivt. 

Dette afføder en debat ift. GOP lette vs. ”tunge” i forhold til pris og kompetencer, privat vs. kommunalt. Men 
alle er enige om at have respekt begge veje.  

Maria: Der er forsat i gang med omstillingsplanen i forbindelse med nedskæringer 2020. Omstillingsplanen 
er ikke godkendt af klinikledelsen. Omstillingsplanen har beskrevet, at det vil komme til at gå ud over 
patientbehandlingen og det vil klinikledelsen ikke godkende (efterfølgende er den blevet godkendt og vi får 
besked senest d. 13 om, hvad det medfører for terapeuterne). 

AK: Er startet arbejde på SOSU Nord.  

Lise: Det er uvist, hvornår der kommer en barselsvikar til marts. Der har været lønforhandlinger, men der 
kom ikke noget ud af det.  

 

Pkt. 7: Kort orientering fra Samarbejdsudvalgsmedlemmer (Marianne B) 

Referat 
Mødet i december blev aflyst. 

 

Pkt. 8: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Marianne T, Maria og Mariann) 

Referat: 
Netværksmøde dagen forinden. Helge Sørensen var oplægsholder. Der kun lidt med ift. OK21, men det 
kommer igen og det bliver sendt ud til alle medlemmer. Der blev dog lagt lidt følere ud ift. Lønkroner eller 
procenter/pension, og det samme ift. Seniordage og kompetencefonden. Pt er der fokus på at holde det, vi 
har. 
  
Nye ift. AC, hvad er traditionerne der. Det skal nok blive godt, men der skal tages snak om seniordage, 
middagspauser mv. Det kan være at der kommer forskellige aftaler i mellem os og eks. sygeplejerske. 
Tidligere har man oplevet, at Sundhedskartellet var bremseklods tidligere.  

Nu begynder de individuelle ting ind til AC og så forholder de sig til det. Tidligere i Sundhedskartellet var det 
mere snak og ”os selv” som var med bestemmende. AC er mere topstyret. Der er 1 fysioterapeut som er 
blevet FTR for AC gruppen i en kommune.. 

Der sker tilpasning på Regionshospital Nordjylland, Thisted matriklen. Det er opdaget ved kontrol og 
gennemgang, at der er nogle ortopædkirurgiske operationen, som ikke er blevet vellykket. Enkelte patienter 
skal reopereres og der følges op fra Regionen, hvordan kvaliteten kan sikres i kommende operationer. 

 

Pkt. 9: Politisk opgavevaretagelse 
 
Overgang til AC: har fyldt og fylder stadig meget. Sikring af MED pladser har været prioriteret højt. Gitte 
giver på mødet en status over den aktuelle situation. 
 
Referat: 
Gitte: Sikring af MED pladser har taget meget tid. Det har været det værd, der er kommet en del pladser ud 
af arbejdet. Så det har været godt, at det blev aftalt at Gitte skulle prioritere det højt. Der er pt småting som 
mangler. FTF har TAGET pladserne, men nogle steder hvor de ikke kan fyldes ud, og de er udlånt til AC og 



dermed fysioterapeuterne eller ergoterapeuterne. Der skal laves nye MED aftaler i Jammerbugt og i 
Mariager Fjord. –Her forsætter arbejdet. Gitte har tilbudt sig til AC-forhandlinger og skal hjælpe i 
Mariagerfjord.  
Ift. Regionen er der kommet gang i samarbejdet med AC gruppen, der blev holdt møde på Sofiendalsvej den 
27. januar. Gitte arbejder videre med sikring af MED pladser. 

Der spørges til om der er et regnskab over hvad der er ”vundet og tabt” ift. MED pladser her ved overgangen 
til AC. 
Gitte oplyser, at i MED udvalgene på de to øverste niveauer, så er det mest udbredte billede, at vi er gået fra 
at have en ordinær plads med ergo som suppleant, til at være suppleant for en yngre læge. Gitte roser 
Yngre Læger for stor samarbejdsvillighed og indsats.  
Gitte har generelt har været mere ind over ift. Opgaven ift de andre regioner. Der findes aktuelt ikke en 
samlet opgørelse over regionen eller landet. Gitte kan lave en over Nordjylland hvis bestyrelsen ønsker det? 

Fys på Skadestuer:  

Referat: 
Der skal tages fat i området, for fysioterapeuter som frontpersonale give god mening i forhold til at aflaste 
læger, være omkostningseffektiv og sikre at patienter får deres genoptræningsbehov vurderet og evt. får en 
GOP. Det fungerer godt på flere hospitaler i Danmark, men ingen steder i Nordjylland.  
Gitte og Maria går i gang med at kontakte Chefterapeut og ledende Ortopædkirurg på området.  
Et forslag er at tænke den to sporet: 
1. De gode historier fra de fungerende steder.  
2. Fortælle om et uhensigtsmæssigt forløb, hvor pt. ses 3 forskellige læger. Praktiserende, skadestue, 
ortopædkirurgisk ambulatorie og først herefter til fysioterapeut.  

Fys i lægepraksis  

Referat: 
Der er lige været et stillingsopslag om Fysioterapeut på Regionsklinik i Frederikshavn.  

Gitte er blevet kontaktet af Region Nordjylland, som påtænker samarbejde med Hjørring kommune, om at 
levere fysioterapeutiske kompetencer til Regionsklinikken i Hjørring.  
Gitte har henvist til DFys materiale om emnet, og opfordret til at der bliver lavet en forhåndsaftale i forholdt il 
aflønning, dog uvist om det overhovedet er aktuelt, nu hvor regionen vil købe ydelsen af kommune..  
 
Vagtlægeordning :Nyt punkt  

Referat: 
Der er pt forslag om at lukke vagtlægeordning i Farsø, Brovst og Skagen. 
Se punktets behandling under pkt. 5.  

Kontakt og møder med politikere i sundhedsudvalgene:  

Referat: 
Har været i dvale i efteråret pga. overflyt til AC. Nu skal møderne igen prioriteres. 
Gitte finder ud af hvem der kan deltage fra Regionsbestyrelsen, eller om en TR inviteres med.  

 

Pkt. 10: Arrangementer 

 
Forslag:  
ICF –som referenceramme.  



Referat: 
ICF (FSIII) – Der stilles spørgsmål om det vil ramme en større medlemsgruppe. Og skal det være noget i 
forhold til, hvordan man skal gøre sin journalisering lettere og give en rød tråd gennem notaterne i sit 
arbejde. Der argumenteres for at emnet hører til på arbejdspladsen, og derfor ikke noget vi ikke skal tage op. 
Gitte informerer det pågældende medlem som har efterspurgt det (Camilla Nyborg), om at der ikke 
arrangeres 

 

El-terapi (FES/NMES) Mariann har været i dialog med Fysioterapeut Marie Bing, som gerne vil komme og 
holde en temaaften omkring brugen af NMES i træning. Dette forsøges planlægges til Maj 2020. 

Referat: 
Mariann Sømoe planlægger. Det er skudt til september 2020 

 

Røntgen/skanning: Hvad kan de forskellige for typer af skanninger?  

Referat: 
Maria arrangerer. 

 

Vestibulær rehabilitering. Der er nyt center i Aalborg, men kun Aalborg borgere henvises dertil. Der er 
fysioterapeut ansat i dele stilling mellem Aalborg Universitetshospital og Aalborg kommune. Det kunne være 
interessant om hun vil holde oplæg om behandling og det fokus der er kommet på patienttypen, ikke kun i 
Aalborg men også i de andre nordjyske kommuner. 

Referat: 
Maria planlægger. Tænker 2021, så de lige kommer i gang. Christine Kjelddal Skram 

 

Funktionelle Lidelser (8. september 2015 sidste gang), Der er kommet nyt center i Aalborg, vi tænker at give 
dem tid til at etablere sig og evt. få et oplæg i efteråret 2020. Maria er i kontakt med Amanda der arbejder 
indenfor området, og hun vil gerne holde et oplæg, men vil gerne vente lidt. Marianne Trudslev vil gerne 
være med til planlægning af mødet. 

Referat: 
Her vil netværket for beskæftigelse gerne vil være med i planlægningen. Jette følger op med netværket, og 
sætter Lise CC på mail til folkene fra Mariagerfjord, som er dem der står for planlægningen af næste 
netværksmøde.  

 

Teambuilding med Suzanne Nyvang. Forslag fra Lise.  

Referat: 
Afventer  

 

Ledelse som karriere vej. Centralt planlagt arrangement. Gitte hjælper med lokaler på Sofiendalsvej. Måske 
afholdes i uge 20, den 12. 13. eller 14. maj. 



Referat: 
Afholdes den 13. maj 

 

1.Maj arrangement. Uvist om vi er velkommen til at deltage, nu hvor DFys er i AC.  

Referat: 
Gitte får afdækket om vi kan deltage, nu hvor vi er i AC. 

 

DHL stafet 2020. Vi har aftalt at gentage telt til deltagere. Hvor stort telt skal Gitte booke? 

Referat: 
DHL-Stafetten (18-20/8 2020): Vi kan evt. åbne op for et samarbejde med ergoterapeutforeningen, i 2019 
var det radiograferne som var med i teltet. Fysioterapeuterne har altid haft mulighed for at invitere deres 
ergoterapeut kolleger med, hvis der er medlem af Ergoterapeut foreningen.  
Hvis Gitte skal med i 2020., så kan hun kun om tirsdagen, skal til møder med Regionsformands kolleger den 
19.-21./8. Måske vi  år skal tilbyde løbe T-shirts med logo.  
Det aftales at der bookes telt til 70 personer tirsdag den 18. august 2020. 
Gitte, Lise og Mariann planlægger.  
Det skal annonceres godt og TR, SU- kontaktperson og Mikkel hjælper med at reklamere.  

Referat:  
Maria er i gang med at planlægge et arrangement om Tibia fraktur: 

NYT forslag: Lisbeth G. Petersen, Stress og arbejdsglæde.    

Erhvervsnetværket planlægger flere arrangementer ift. Fredagscaféer og oplæg med et firma bag Donjoy. 

Planlagte:  
Den 29. januar 2020. Psykolog Dorthe Birkmose med udgangspunkt i bogen "Når gode mennesker handler 
ondt". Lise Stensgaard planlægger. Der forventes mange deltagere så Auditorie på Aalborg 
universitetshospital Hobrovejs matriklen er booket.  

Referat: 
Der er 110 tilmeldt. 

 

Den 24. marts Osteoporosearrangement. Afholdes sammen med Osteoporoseforeningen. 
Lise planlægger og der reklameres i næste Fysioterapeuten. 

Referat: 
Afholdes i Vodskov. Er annonceret og der er begyndt at komme tilmeldinger 

 

Den 19. maj. Fascie arrangement. Maria planlægger. 

 

Den 6. maj planlægger sekretariatet LinkedIn kursus, Nå dine karrierer mål med LinkedIn. 

 



Afholdte:  
11. november. Praktiserendes årsmøde. 
37 deltagere. Planlagt af SU. 

 

14. november THA og TKA arrangement med både læge og fysioterapeut oplægsholdere. Maria planlagde.  
Der var er 75 tilmeldt 

 

23. januar netværksmøde for fysioterapeuter der arbejder inden for beskæftigelsesindsatsen. Det er 
fysioterapeuter fra Thisted kommune der planlagde. Der var 12 deltagere. 

Referat: 
Næste netværksmøde planlægges af fysioterapeuter fra Mariagerfjord.  

Ofte får arrangementsgruppen henvendelser om ergoterapeuter må deltage. Dette afvises. 
Der kan være arrangementer der kan være interessante for ergoterapeuter, men hvis de skal med, så skal 
det være planlagt fra starten, så deres forening eller medlemmer, har været aktive i planlægningsfasen, og i 
forhold til udgifter.  
At invitere ergoterapeuter, hvis der er ledige pladser efter deadline, er et meget stort logistikarbejde, og 
opgaven vurderes at være for stor i forhold til udbyttet.  
Vi vil gerne andre faggrupper , men det skal vurderes fra starten af, om vi åbner op og inviterer til 
samarbejder i forhold til planlægning af arrangementer. Arrangementsgruppen og regionsbestyrelsen 
vurderer fra gang til gang. 

For at synliggøre arrangementer mest muligt annonceres der i Fysioterapeuten, på hjemmesiden, Facebook, 
i Corpus nyhedsbreve og ca. 4 årlige Nordjyske arrangementsnyhedsbreve.  
Bestyrelsesmedlemmer  må meget gerne reklamere for arrangementer i eget bagland. 
Det forventes at studenterambassadør på UCN reklamere med arrangementer til de studerende.  

Det diskuteres i forhold til Generalforsamling, om oplægsholder tiltrække deltagere, eller om aftenen bliver så 
lang, at nogle vælger det fra. Vi tager debatten med i overvejelse når der til næste vinter skal planlægges 
generalforsamling 2021.  

 

Pkt. 11: Budgetopfølgning og budget 2020 
Forventer ikke at der på mødet er kommet et regnskab for 2020, men forventer at der på mødet kan gives et 
bud på hvad der kan overføres fra 2019 til 2020. Det ser ud til at vi kan overføre ca. 183.000kr, som svarer til 
et halvt års regionstilskud.  
De midler skal tilføjes i budget 2020, så det budget der er lavet i foråret 2019 før generalforsamlingen skal 
op justeres.  

Bilag 1. Budget 2020 1. udkast 

Referat: 
Et foreløbigt regnskab viser et det ca. er 172.000kr vi kan overføre. Gitte tjekker om budget 2020 svarer til 
forbruget i regnskab 2019, opjusterer og ellers sætter Gitte pengene ind på arrangement kontoen.  

 

Pkt. 12: Evaluere arrangementer afholdt i 2019 
Bilag 2 er en liste over afholdte arrangementer, antal deltagere, pris osv.  
Bestyrelsen skal evaluere om der er noget der skal ændres fremover i forhold til antallet af arrangementer, 
emner, antal deltager pris osv.  



Bilag 2. Arrangementer 2019 

Referat: 
Der er i 2019 afholdt 24 arrangementer hvoraf bestyrelsen af afholdt de 8, resten er i samarbejde med 
andre. I 2018 blev der afholdt 16 arrangementer hvoraf de 7 alene var planlagt af Regionsbestyrelsen.  

Masterclass har fået meget ros. 

Generelt er der mange deltagere når emnet er smerter og ortopædiske område.  

Det skal generelt tænkes ind, at der ikke lægger for mange arrangementer oven i hinanden.  

 

Pkt. 13: Opfølgning på Regionskonferencen 7. december og Dialogmøde 6. december 
Hvad fik Regionsbestyrelsen med hjem af arbejder videre med. 

Emnet var arbejdsmiljø. Det plejer regionsbestyrelsen ikke at arbejde målrette med og lave arrangementer 
målrettet til.  
Regionsformændene har aftalt dialog om, hvordan der kan følges op på forslag om AMIR tiltag 
-kalender måned/uge, Uge 43, december kalender.  
-medlemsarrangementer om arbejdsmiljø. F.eks. 5 ens arrangementer rundt i DK, måske flere. 
Der er ikke aftalt noget endnu. 

Referat: 
Regionsformændene har møde i morgen, hvor de arbejder videre med det. Vi stemmer for at det generelt 
bliver planlagt central fra. Enten som Road Show eller noget som vi kan kopiere regionerne i mellem.  
Kan det være en idé med, en års kalender ala Lises naturkalender. 

Dialogmøde: 
Gruppearbejdet om struktur: Det virkede ikke rigtigt det mad at flytte rundt, diskussionen kom ofte til at køre i 
samme rille ved bordet. Det kunne være godt med en ny facilitator. Det var svært at følge helt med i debatten 
ift. Debatten om ydernummer, specielt for kommunale og regionale medarbejdere.  

Regionskonference: 
Ærgerligt at første oplægsholder ikke fik lov til at komme rigtigt igennem med sit budskab fra starten af. 
Pseudoarbejde oplægget var rigtig godt.  

 

Pkt.14: EVT. 
Referat 
Mikkel problematiserer over at Medicinstuderende får transport betalt til praktik med Fysioterapeut 
studerende selv skal betalt.  
Gitte tager det med til UCN’s uddannelsesudvalg.  

 

Pkt. 15: Planlægning af næste møde 
Dato: 16. marts 
Sted: Lokale C, Sofiendalsvej 
Dagsordenpunkter: 
Efter møder skal der ringes til dimittender.  

Referat: 
Afbud af Mariann Sømoe 
Afsæt tid til kl. 18.00 til at ringe til dimittender. Husk telefon og ladere.  



Efterårets møder skal planlægges. 

Dato: 12. maj 
Sted: Lokale B, Sofiendalsvej 
Dagsorden punkter: 

 

Pkt. 16: Evaluering af mødet 

Referat: 
Stor diskussionslyst og vi kom langt omkring  


