
 

Referat Regionsbestyrelsesmøde  

Den 30. marts 2022 kl. 9.00-15.30 
 

Sted: Lokale C, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg 

Der er morgenkaffe fra kl. 8.30. 

Afbud fra: Jette  

DAGSORDEN: 

Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent (5 minutter) 9.00-9.05 

Referat: 
Referent - Mette Kjærulff  

Ordstyrer – Anne Kirstine  

 

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og aftale tidsplan (5 minutter) 9.05-9.10 

Referat: 
Godkendt. 
Mette meddeler at hun har en bagkant kl.14.  
Jette deltager på punkt 5, 13 og 15, via Teams eller telefon.  

 

Pkt. 3: Opfølgning fra sidst (5 minutter) 9.10-9.15 

Referat: 
Kommer løbende under de andre punkter.  

 

Pkt. 4: Kort orientering fra regionsformand og diskussion af relevante emner (30 minutter) 9.15-9.45 

Referat: 
På sidst møde orienterede Gitte om Vinter milliardens 103 mio. til det nordjyske hospitalsvæsen. At 
fysioterapeuterne stod indskrevet i aftalen, at Neurorehabilitering Nord var tilføjet i aftalen hvilket er godt, 
men hospitalsledelse ville udelukke fysioterapeuter og ergoterapeuter. Gitte har arbejdet meget med at 
påvirke den beslutning, og nu er terapeutgruppen kommet med i gruppen der får midler. Ligesom det står i 
aftalen.  



På sidste møde blev Regionsbestyrelsen informeret om at Aalborg kommune var udfordret af Covid 19, og 
benyttede Fælleserklæringen til at flytte fysioterapeuter og ergoterapeuter på Rehabiliteringscenter Mou til 
arbejde på plejehjem, også FOA-medlemmer fra Mou og Aktivitetscentre var berørte.   
Der har været meget utilfredshed med dette blandt de berørte ansatte. Aalborg kommune ønskede at 
fortsætte ud over Fælleserklæringens mulighed, men efter modstand fra medarbejdere og de faglige 
organisationer blev dette frafaldet, og medarbejderne kom retur på egen arbejdsplads den 23. februar. Det 
var de glade for. 

Forhandlingsudvalg Region Nordjylland. 
Gitte er med i arbejdsgruppe der ser på honorering af tillidsvalgte. Gitte tror på at opgaven nu er i fremdrift 
og de snart når frem til en aftale.  

Forhandling af vilkår for en nordjysk TR. Resultatet blev at hun gik op i tid, og derved fik mere tid til TR 
arbejdet.  

Socialstyrelsen har udmøntet midler til kommuner der har søgt til afprøvning af nye arbejdsgange. 
-Aalborg kommune har fået 7,8mio. til projekt ”Borgerens faste tværfaglige team”. Kommunen har inviteret 
faglige organisationer til at deltage i en Ekstern følgegruppe til projektet. Gitte har takket ja, og hører TR om 
en af dem vil med, eller om de føler sig nok inkluderet via MED systemet. Uvist om projektet har 
fysioterapeuter med. 
-Thisted har fået knap 7 mio. 
I HB er der talt om vigtighed af at der i dokumentationsdelen huskes, at fysioterapeuter skal kunne 
dokumentere ”fysioterapeutisk”, at vi skal tale op at fysioterapeuter selvstændigt kan undersøge, udrede og 
diagnosticere. Og så skal evalueringer have fokus på kvalitet og ikke kun mindre sygefravær, ATA tid osv. 
Bestyrelsen er samstemmigt enig om at det er positivt, at kommunerne har fået flere midler til at kigge på 
tværfagligt arbejde.  

Fagkongres 17.-19. marts. Den 16. marts var der for første gang studerendedag. Der deltog en nordjysk 
studerende. Gitte fandt ham og de fik en snak. De studerende var glade for dagen.  
Nogle Regionsbestyrelser har været til Fagkongres, Gitte skal forhøre om de evaluer udbytte af deres 
deltagelse. Det vil være interessant viden, i forhold til om bestyrelsen burde deltage i fagkongres. 
Diskussioner hælder mellem at vi laver fagpolitik vs. synlighed fra Nordjylland.  
Det kan være en ide at arrangementsgruppen deltager, og kan indsamle viden om interessante oplæg.  
Vi taler om muligheden for at leje en bus til at transportere studerende til fagkongressens studiedag, evt. i 
samarbejde med DSA, der også gerne vil engagere de studerende.  

Ny praksiskonsulent fordi Marianne Kongsgaard stopper. Ny er Helene Povlsen. Praktiserende i Aabybro. 
Gitte mødes med hende og Marianne i morgen. 

Regionskonference 5. 6. september. Comwell Kolding. Emne. Fremtidens fagforening. Gitte og Jette er med 
i planlægningsgruppe. 

 

Pkt. 5: Kort orientering fra Regionsbestyrelsesmedlemmer om bestyrelsesrelevante emner (30 
minutter) 9.45-10.15  

Referat: 
Jette deltager virtuelt under punktet 
Bordet rundt m. diverse nyheder, opdateringer og info fra medlemmernes hverdag  

 

Pkt. 6: Kort orientering fra Samarbejdsudvalgsmedlemmer / SU (Marianne Bøgelund) (15 minutter) 
10.15-10.30 
 



Referat: 
Møde på fredag d.1.april 2022 i SU, første møde med de ny udpegede politikere. Fra Regionsrådet deltager 
Peter Therkelsen og Søren Valgreen, som er konstitueret som formand for udvalget. Ida Pedersen, Thisted 
og Jan Andersen, Mariagerfjord er valgt fra det kommunale, til at repræsentere de nordjyske kommuner.  

 

Pkt. 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Trine Fischer og Marianne Trudslev) (15 minutter) 
10.30-10.45 
Herunder spørgsmål til referater der kan findes på hjemmesiden.  
Eventuelt nyt fra Region Nordjyllands Hovedudvalg (Annette Bregenov). 

Referat 
TR- Netværket har haft møde 3.februar. Der var mange nye tillidsrepræsentanter. Der har været flere 
udpegninger til MED-niveau, efter en ny politisk periode er begyndt.  

Nyvalgte TR får en velkomstmail af Gitte og inviteres til TR-netværksmøder. På møderne tilbydes de en 
erfaren TR som mentor.  

I Hovedudvalget er der meget fokus på NAU, mangel på sygeplejersker og ITOP-midler 
 

Pause 10.45-11.00 

Pkt. 8: Politisk opgavevaretagelse (20 minutter) 11.00-11.20 
Bla. status fra politisk gruppe (aftalt på RB møde oktober 2021) 

Referat: 
Opgaveudvikling 
Gitte har været på besøg hos fysioterapeuterne på Regions hospital Nordjylland, Hjørring. God snak om 
udfordringer og bekymringer ved opgaveudvikling i forbindelse med manglen på velfærdsuddannede. 

Psykiatri 
Gitte har spurgt TR i Psykiatrien om de vil være med til et møde med Psykiatriudvalget, når de har meldt 
tilbage, kontaktes nordjyske medlemmer af Danske selskab for psykiatri og mental sundhed.  

Gitte præsenterede ledighedstal fra DSA. Ledighedstallene er lavere end sidste år i februar, der er 78 (5,3%) 
ledighedsberørte fysioterapeuter i DSA.  

Politisk gruppe 
skal i gang med at planlægge møder. 

Mads Duedahl har sagt ja til et møde, der er ikke aftalt en dato endnu. 

 

Pkt. 9: Arrangementer (Trine Fischer, Lise Stensgaard og Marianne Trudslev) (20 minutter) 11.20-11.40 

Afholdte arrangementer 
Siden sidst har der været afholdt Facie arrangement, men Peter Larsen. Planlagt af Trine. 
Deltagelse fysisk og virtuelt. Det giver lidt udfordringer når der udbydes mulighed for både fysisk og virtuel 
deltagelse, fordi deltagere gerne vil skifte rundt indtil sidste øjeblik. Der ses en stor tilslutning på at deltage 
virtuelt, fordi flere som ikke har mulighed for ellers at deltage, får muligheden for at deltage. Der var en 
positiv stemning og der har været rigtig god respons. 
Fysisk var der åbent for 60 deltagere og ved deadline var pladserne fyldt, der deltog 43. 
Virtuelt havde vi godkendt op til 160 deltagere, disse pladser var fyldt, der deltog 96. Der var altså en del af 
de tilmeldte der ikke deltog. Af de 160 virtuelt tilmeldte, var de ca.73 nordjyder. 



 

Kommende arrangementer 
Skulderarrangement den 19/5 fra 17-19.30 med Elizabeth Andreassen og Lotte M.Nielsen. Det vil være 2 
gange 1 times oplæg plus sandwichpause. Der er lagt op til at snakke om Bankart operation og 
rotatorcuff.sutur. Der er booket lokaler på Sofiendalsvej.  

Jubilæumsarrangement d. 19.april 2022. Der er booket lokaler både på Sofiendalsvej og på UCN, alt efter 
hvor mange der tilmelder sig. Der vil være uddeling af jubilæumsnåle og oplæg af Troels W. Kjær. 
Gitte har bestilt Buffet fra Penny Lane. Gitte står for indkøb. Hjælp til borddækning, stille maden klar, uddele 
jubilæumsnåle kommer Lise, Trine, Anne Kirstine og Annette lidt før og hjælper med.  
Der er inviteret 260 nordjyske jubilarer.  
Der er aktuelt tilmeldt 65.  

DSR har sammen med Kost og Ernæring og Bioanalytikere inviteret til 1.maj 2022. Vi vil takke ja.  
Gitte sætter gang i annoncering via Facebook, TR og Corpus. Det når ikke med i Fysioterapeuten.  

Der planlægges et fælles regionalt arrangement, hovedplanlægger er Sanne Jensen fra midt, omkring et 
arrangement, hvor der vil være fokus på fysioterapeuter der arbejder med borgere i jobcenterregi jf. Lov om 
aktiv beskæftigelse.  

Lise har hørt Lene Vase på Fagkongres. Hun ved rigtig meget om placebo i fysioterapi. Kunne være et emne 
til generalforsamling.  

 

Pkt. 10: Evaluering af arrangementer afholdt 2021 (15 minutter) 11.40-11.55 
Der har været annonceret 16 arrangementer. Heraf et landsdækkende arrangeret af region Sjælland 
6 blev afholdt virtuelt, 1 blev aflyst pga. få tilmeldte, telt til DHL-stafet blev aflyst fordi arrangementet blev 
flyttet.  

Bilag 1. Arrangementer 2021 

Referat: 
Jette kommenterer at især virtuelle møder er billige, dem om smerter og funktionelle lidelser har kostet hhv. 
27kr og 16kr pr deltager.  
Fysisk møde med Dorthe B. kostede 334kr pr deltager.  

 

Frokost 12.00-12.30 

Pkt. 11: Regnskab 2021 (20 minutter) 12.30-12.50 
Regionstilskud 2021: 374.074 kr. 

Overført fra 2020: 185.533 kr. 

Forbrug i 2021: 312.486 kr. 

Overskud 2021: 247.121kr kr. 

I forslaget om Netværkskonsulenter var der at regionerne fremover skulle komme overføre alle uforbrugte 

midler, da det forventes at der er behov for øget økonomi i regionerne til Netværkskonsulenten og aktiviteter. 

Derfor overføres hele overskuddet fra 2021 til 2022. 

Der er brugt 56 % af årets midler. Det blev overført mange penge fra 2020 så der var et stort budget i 2021. 

Der blev i starten af året kun afholdt virtuelle medlemsarrangementer, hvor der ikke var udgifter til forplejning.  

Det er godt at der er økonomi til at igangsætte Netværkskonsulenterne og aktiviteter.  

 



Bilag 2. Regnskab 2021 overordnet 

Bilag 3. Regnskab 2021 detaljeret 

Referat: 

Regnskabet er taget til efterretning. 

 

Pkt. 12: Revideret budget 2022 (20 min) 12.50-13.10 

Budget 2022 blev fremlagt på Generalforsamlingen i april 2021, dette er nu tilpasset aktuelle indtægter, efter 

at regnskab 2021 er færdigt.  

Der er overført 247.221kr fra 2021, i 2021 fik vi overført 185.000kr fra 2020.  

Budgettet er justeret efter faktiske udgifter i 2021, der er opjusteret lidt på forventede udgifter til i f.eks. 

husleje.  

Forventede udgifter til Netværkskonsulenter kendes endnu ikke. Der er tilføjet budgetskabelonen en post der 

hedder 106.5.3 netværkskonsulenter, den er budgetteret sammen med medlemsaktiviteter. Der kommer et 

skøn over udgifter fra sekretariatet.  

Det skal overvejes om budgettet skal tilføjes en post 106.3.2 Politisk gruppe, så det er specificeret hvad 

udgiften til politisk gruppe er.  

Bilag 4. Revideret budget 2022 tilføjet 247.121kr  

Referat: 

Budgettet er taget til efterretning. Der er gjort opmærksom på at der vil komme afledte udgifter ifm. 

ansættelse af netværkskonsulent, såsom kørsel og udgifter til netværksmøder   

Det besluttes at der laves en særskilt budgetpost der belyser økonomien til den Politiske gruppe.  

 

Pkt. 13: Repræsentantskab 2022 (20 min) 13.10-13.30 
DFys Repræsentantskab afholdes den 28. og 29. oktober 2022.  
Har bestyrelsen punkter til dette?  
Senest den 15. maj, skal der sendes information til sekretariat om hvilke regionsbestyrelsesmedlemmer der 
ønsker at stille op til Repræsentantskabet. Den nordjyske bestyrelse har tre pladser i Repræsentantskabet, 
plus suppleantpladser. Det er en god ide at vi også har suppleantpladserne fyldt.  
Dialog om hvad en plads i Repræsentantskabet indebærer.  

Referat: 
Der skal planlægges et medlemsmøde inden repræsentantskabet.  
Vi aftaler mandag den 24. oktober kl.17.00. Der bookes mødelokaler på Sofiendalsvej.  

Bestyrelsen vil gerne komme med et forslag om, at forslag som stilles på repræsentantskabsmøde, skal 
bæres ind i REP med flere stillere end én enkelt person eks.5.  

Vi vil også gerne komme med et forslag om, at den/de stillere der fremsætter forslag, skal nævnes med både 
navn og arbejdsplads/organisation, så man ved hvor stiller kommer fra og evt. repræsentere noget bestemt.  

Regionsbestyrelsen er orienteret om at de skal tænke over om de vil stille op til repræsentantskabet. 
Regionsbestyrelsen har 3 ordinære pladser og det er en fordel også at have valgt 2 suppleanter. Det bliver 
afgjort med urafstemning blandt medlemmer, hvem der repræsenterer regionsbestyrelsen.  
På nuværende tidspunkt er følgende interesserede i at stille op. Lise, Marianne Bøgelund, Marianne 
Trudslev, Anne Kirstine, Jette og Annette.  



Når Gitte hører fra sekretariat, så vender hun tilbage til RB om procedure om der er flere der ønsker at stille 
op. 

  

Pkt. 14: Planlægning af Dimittendopkald, der skal ringes efter mødet (20 min) 13.30-13.50 
Efter mødet skal regionsbestyrelsen kontakte de nyuddannede, for at informere om hvad de kan bruge 
Danske Fysioterapeuter til, nu hvor de ikke længere er studerende. Ønske tillykke med uddannelsen, dialog 
om deres jobsituation, informere om medlemsarrangementer osv.  

Gitte medbringer materiale 

Referat: 
Der skal i dag ringes til 46 dimittender.  
Gitte giver kort resume over hvorfor og hvordan.  

 

Pause 13.50-14.00 

Pkt. 15: Status på ansættelse af Netværkskonsulenter (20 min) 14.00-14.20 

Gitte vil på mødet give en status på ansættelse af de tre netværkskonsulenter, hvoraf den ene skal dække 

region Midt og Nord. Der har været 56 ansøgere til stillingerne, der var 1. samtalerunde den 21. og 22. marts 

og 2. samtale runde den 28. marts.  

Referat: 

Der er givet en status omkring processen, men kan endnu ikke offentliggøre et navn, da der pågår 

forhandlinger. Det bliver med opstart 1.maj 2022.  

De nye netværkskonsulenter, skal have en grundig intro ved sekretariatet og de tre netværkskonsulenter 

skal løbende sparre med hinanden. Bestyrelsen opfordrer til at den nye netværkskonsulent, inviteres med 

ind til næste møde og hilser på. Desuden tænkes Netværkskonsulenterne også at deltage på 

Regionskonferencen i september.  

 

Pkt. 16: Formands- og Regionsformandsvalg i DFys (30 minutter) 14.20-14.50 

Dialog om Formands- og regionsformandsvalg i DFys. Tilbagemelding på oplevelser som Gitte kan tage med 

til HB’s evaluering af valgkampene. 

Referat: 
Regionsbestyrelsens egen oplevelse, og det de hører fra andre medlemmer af DFys er, at det har været en 
hård tone i valgkampen, og der har været en mange angreb medlemsgrupper imellem.  
Flere hører at de offentligt ansatte undrer sig over at praksissektoren fylder forholdsvis meget i debatten, og 
arbejdsgivere oplever sig mistænkeliggjorte og er meget usikre på deres medlemskab af DFys. Bekymring 
for om en stor medlemsskare er udmeldingstruede.  

Flere oplevede at kolleger ikke valgte at følge med i valgdebatten pga. mudderkastning. For dem der 
prøvede at følge med, var det svært fordi valgkampen ikke kun foregik på fysio.dk og kandidaternes 
valgsider og deres Facebook, LinkedIn sider osv. Svært at komme med et forslag til hvordan det kan gøres 
mere transpant, men måske det kan begrænses hvor mange steder der føres valgkamp.   

Regionsbestyrelsen ønsker at medlemmer kan komme i dialog med den nye formand. ”Kom og mød din nye 
formand”. Det debatteres om mødes skal afholdes hurtigst muligt eller efter sommerferien. I efteråret er der 
en del mødeaktivitet, så det aftales at Gitte skal spørge Jeanette Præstegaard om hun kan mødes med RB 
og de nordjyske medlemmer den 8. eller 9. juni, hvis det ikke kan lade sig gøre så sidst i november.  



 

 
 
Pkt. 17: EVT. (15 minutter) 14.50-15.05 

Referat: 
Bestyrelsen er inviteret til introdag i Sekretariatet. Der er fire der deltager. 

Mette orienterer fra DSA (den sundhedsfaglige a-kasse). DSA vil meget gerne samarbejde og arbejder med 
at få de studerende til at melde sig ind, inden de dimitterer. DSA har desuden flere tilbud til medlemmer der 
er i arbejde.  

 
Pkt. 18: Planlægning af næste møder (15 minutter) 15.05-15.20 
Dato: 19. maj Kl. 9.00-15.30.   
Sted: Lokale C, Sofiendalsvej 3, Aalborg   
Dagsorden punkter:   
 
Referat: 
-Der er ønske om at få et punkt på næste dagsorden, hvor der forklares hvordan ydernummersystemet er 
opbygget og fungerer. Marianne Bøgelund holder oplæg. 30 min til punktet. 
-Netværkskonsulent hilser på bestyrelsen 
-Arrangementer, f.eks. medlemsmøde før REP 2022. Dato er fastsat til 24. oktober. Holder den dato? 
-Dimittend opkald efterår 2022. Kan RB den 26. august eller den 6. oktober efter RB mødet?  

 

  
Dato: 26. august kl. 9.00-15.30 
Sted: Lokale C, Sofiendalsvej 3 Aalborg 
Dagsorden punkter:  

Referat: 
Folkemøde 2023. Skal bestyrelsen eller f.eks. Politisk gruppe deltage? Hvad er erfaringen hos de 
regionsbestyrelser der deltog på Folkemøde 2021. 

 

Dato: 12. september kl.19.00-21.00  
Sted: Teams-møde 
Dagsordenpunkter: Følge op på Regionskonferencen den 5. og 6. september 

 

Dato: 6. oktober kl. 9.00-15.30 
Sted: Lokale C, Sofiendalsvej 3 Aalborg 
Dagsordenpunkter: 

 

Dato: 2. december kl.9.00-15.30 
Sted: Lokale C, Sofiendalsvej 3 Aalborg 

På mødet skal det planlægges hvornår der skal ringes til dimittender i efteråret 2022. 

Referat: 
Dette blev udsat til næste møde 



 

 

Pkt.19: Evaluering af mødet (5 minutter) 15.20-15.25 

Referat: 

Igen et møde hvor vi kom godt omkring emnerne. Regionsbestyrelsen er meget engageret i debatten.  


