Referat Regionsbestyrelsesmøde
Den 5. februar 2019
Kl. 9.00-15.00
Lokale C, Sofiendalsvej 3 Aalborg
Der er morgenkaffe fra kl. 8.30
Afbud: Anne Kirstine Jensen, Lene Duus, Ida Jespersgaard og Gerda Nørgaard
Ca. kl. 13.00, deltager Ann Sofie Orth via Skype, til pkt. 13.

REFERATET: Er indskrevet i dagsordenen med kursiv

DAGSORDEN:
Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent
REFERAT:
Ordstyrer: Maria
Referent: Lise

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og tidsplan
REFERAT:
Godkendt.

Pkt. 3: Opfølgning fra sidst
REFERAT:
I referatet fra sidst står at der i dag skal planlægges dimittend-opkald.
Det bliver 6. maj - vigtigt at alle har det i kalenderen.
Pga. GDPR SKAL der ringes fra Sofiendalsvej, da vi ikke må tage navne, mails og telefonnumre med hjem.

Pkt. 4: Kort orientering fra regionsformand og diskussion af relevante emner
REFERAT:
Mariagerfjord: På mødet i december orienterede GN om at Mariagerfjord havde fyret 6 Tillidsvalgte.
Temmelig stor støtte fra mange organisationer, bla. har det være en demonstration, desværre ringe
deltagelse af fysioterapeuter på trods af information til såvel TR som RB. Dog har flere TR givet udtryk for, at
det er en vigtig sag at støtte. Nogle af organisationerne kører sagen i KL, hvor andre ikke gør det, da deres
medlem ikke ønsker det.
Netværk: Ønske fra HB om flere netværk ude i landet. Det opleves som god service og giver tilknytning til
foreningen. Der arbejdes på at lave en vejledning 'Netværkspakke' på hjemmesiden. Hvordan starter man
det op, hvordan revitaliseres det, hvilke netværk findes osv. Regionsformændene tror at der skal stadig
bruges ressourcer på at støtte op om netværk, men det giver værdi for medlemmerne.
I nord arbejder vi på, at Hverdagsrehabilitering skal revitaliseres, og Træning i naturen startes op.
Hjerterehabilitering: Aalborg Universitetshospital diffentierer henvisning til genoptræning af hjertepatienter:
Hvis en hjertepatient har brug for genoptræning, får pt en GOP. Er der behov for livsstilsændringer, får pt. en
REF01(sygehushenvisning), hvortil der ikke er krav til opstartstidspunkt.
GN har været i dialog med TR, leder og den specialeansvarlige. Det er vigtigt at det bliver nøje vurderet,
hvad patienter har behov for, da patienter henvist på REF01 kan vente meget lang tid før opstart.
Planen er nu at GN kontakter Lars Lejbølle for at følge op på det. Kan kommunerne se en fordel i at
patienterne får en REF01 i stedet for en GOP pga. de 7 dages frist?
DFys har et nyhedsbrev om forskning: Patienter med hjertesvigt bør træne mere.
Udkast til ny sundhedsaftale i RN. Meget overordnet. Ingen måltal. GN har lavet høringssvar, og heri nævnt
nogle af de ting, der ikke er nævnt i aftale (fys i lægepraksis mm.).
AC-overgang: Sekretariat er i gang med planlægning af møde med fysioterapeut og ergoterapeut FTR og TR
i de øverste MED-udvalg.
Regionsformænd fra DFys og Ergoterapeutforeningen skal mødes med AC, for at tale om regional
organisering.
GN mærker i det daglige konsekvenserne af det kommende skifte til AC. Arbejder for at samarbejdet i bla.
Sundhedskartellet kan fortsætte.

Pkt. 5: Kort orientering fra Regionsbestyrelsesmedlemmer
REFERAT:
Maria: Afventer resultatet af 4 ergo-fyringer og i alt nednormering med 7, da fysioterapeuterne skal overtage
nogle af opgaverne. Ny struktur for ergoterapeuterne på vej, skal samles i enheder. Så hvad skal
fysioterapeuterne IKKE lave? Svært for den enkelte fysioterapeut at sige nej til opgaver.
Preben: Dialogmøde med Mariagerfjord kommune: Frit valg - nye rettigheder for borgerne. Kommunalt tilbud
inden 7 kalenderdage, hvilket lægger stort pres på kommunerne og deres leveringer. De første to dage har
kommunen til at iværksætte. De næste to dage er leverandørens mulighed, dvs. der skal være plads i
kalenderen indenfor de næste tre dage. Kan borgeren ikke i dette tidsrum, har borgeren frasagt sig sit
udvidede frie valg.

Pkt. 6: Kort orientering fra Samarbejdsudvalgsmedlemmer (Birthe og Preben)
REFERAT:
Intet møde siden sidst.
Region Nordjylland har meddelt de praktiserende, GLAD kan ikke honoreres under overenskomsten.
Pakkeforløb kan ikke rummes under OK, kun individuelle forløb. Ligeledes kan undervisningsdelen ikke
rummes.
Der foregår lige nu en central forhandling om dette. Det forventes at der snarest gives informationer til

medlemmerne om hvordan de skal forholde sig.
Ovennævnte har ikke været i SU, men er blevet meddelt til de enkelte via brev.
Region Nordjyllands handling er således modsat politikernes ønske om træning før operation.
(Hospitalets terapeuter må ikke længere henvise til GLAD-forløb, men til 'træning i retning af GLAD'.)

Pkt. 7: Kort orientering fra Region Nordjyllands Hovedudvalg (Maria)REFERAT:
REFERAT:
Der er ikke udsendt referat fra seneste møde endnu.
En stor gruppe operationer vil blive flyttet til Aalborg fra de øvrige matrikler, hvorimod kun få flyttes væk fra
Aalborg. Flytter der personale/økonomi med?

Pkt. 8: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Lise og Lene)
Herunder spørgsmål til referater der kan findes på hjemmesiden
https://www.fysio.dk/om-os/regioner/region-nordjylland/for-dig-som-er/tillidsreprasentant/referater-fra-trregionsmoder
REFERAT:
Ikke møde siden sidst. Møde i næste uge.

Pkt. 9: Politisk opgavevaretagelse
Forude venter et folketingsvalg. Der har tidligere været afholdt DFys valgmøder, men interessen herfor har
været faldende. Ved regionsråds- og kommunalvalg 2017 blev der afholdt et sundhedskartel-valgmøde med
regionsrådspolitikere.
Regionsbestyrelsen skal diskutere, om der skal planlægges valgmøde og i hvilket regi:
REFERAT:
Valgmøde: Tidligere aflyst valgmøde før FV 2013 grundet manglende tilslutning
SHK holdt valgmøde før FV 2015 - 4 fysser deltog.
SHK har i år meldt ud, at de nok går sammen med andre i FH.
Muligheder: Med de andre i FH / rent DFys møde / sammen med ETF.
Formålet med møderne er at præge politikerne. Kan det gøres på andre måder?
Vi kan sende materiale ud, men bliver det læst i en travl valgkamp?
1. prioritet: Med SHK.
2. prioritet: Med FH.
RB forbereder spørgsmål/kommentarer inden møde.
Medlemmer kunne tage til politikermøder i de enkelte partier eller andre valgmøder.
Tidligere har der været en form for 'inspirations-guide' på hjemmesiden.
Fys i lægepraksis: Lønforhandling i forbindelse med ansættelse af fysioterapeut på regionsklinik/licensklinik i
Frederikshavn er sat i stå. RN mener ikke, at der er brug for en forhåndsaftale.
Der er ansat en fysioterapeut, men DFys har ikke haft indflydelse på ansættelsen, da vedkommende ikke er
medlem.
Politiske dialogmøder: Der skal arrangeres møder i foråret. Rebild og Thisted bliver 'fokus-kommuner'.

Pkt. 10: Arrangementer
Arrangementsgruppen giver en status.
Afholdte arrangementer:
Den 16. januar: Børneterapeutmøde. Tilmeldt 31 fysioterapeuter og ca. 21 ergoterapeuter
Planlagte arrangementer:
Den 9. maj kl. 17.00-20.00 afholder sekretariatet en workshop: Fra ide til forretning.
Den 23. maj kl. 17.00-20.00 afholder sekretariatet endnu en workshop: Kvalificér dine idéer og skab et
forretningspotentiale. Begge gange er planlæggere Claus Pedersen og Pia Astrup Larsen.
Den 29. januar 2020. Psykolog Dorthe Birkmose med udgangspunkt i bogen "Når gode mennesker handler
ondt".
REFERAT:
Efter Facebook-opslaget har Maria fået tre ideer til emner: Forum for nyuddannede, ICF og Mette Villadsen
med 'Underlivet - et tabu i fysioterapi'.
Mette Villadsen har mulighed for at holde et oplæg her fra midten af maj og frem. Vil måske kunne tiltrække
de studerende.
Derudover har Maria modtaget mail med forslag om temaeftermiddag om Funktionelle lidelser.
FES/NMES er også en mulighed
Endvidere er der en ide om at engagere Jakob Nossell, som har CP og tidligere har holdt oplæg.
Ide til netværk for nyuddannede.
Hoftederotationer for børn.
Knæ- og hoftealloplastikker.
Gruppen arbejder videre med disse ideer.
Der er kontakt til Lars Henrik ang. ganganalyse.
Derudover har arrangementsgruppen sendt mail til de faglige selskaber med invitation til ideer til og
samarbejde om kommende arrangementer.
Forskning- og udviklingssymposium afholdes hvert andet år, ulige år..
DFys betaler praktiserende Helle Feldborg Thøgersens udgifter ved at sidde i arrangementsgruppen (for RF
og RB).
VI sponsorerer igen i år symposiet med 10.000.
Netværk for beskæftigelsesindsatsen har booket lokaler til faglige dage på Sofiendalsvej.
Arrangementsgruppen ønsker fremover at punktet er på dagsordenen i samme form som tidligere. Meget
overskueligt.

Pkt. 11: Budget 2019 og 2020
Budget 2019 og 2020. Begge skal fremlægges på generalforsamlingen 10. april 2019.
Der er lavet foreløbige budgetter, det endelige for 2019 laves først, når vi ved hvilket beløb, der kan
overføres fra 2018.
Udkast udleveres på mødet.
REFERAT:
Forventet tilskud 2019: 367.218,Forventet overførsel ca. 200.000,-, heraf 57.737,- der var budgetteret men ikke blev brugt ifm 100 års
jubilæet.
Budget '19 og '20 er rettet til i forhold til forbrug 3. kvartal '18 - bufferen er arrangementer.
Forventet tilskud 2020: 373.461,Ny kode under 106.5 arrangementer: 106.5 1 arrangementsgruppe.
Budget kommer på mødet igen når regnskab 2018 er opgjort og inden generalforsamlingen.

Pkt. 12: Generalforsamling 10. april 2019
Der er planlagt generalforsamling den 10. april 2019 kl. 17.00 på Sofiendalsvej.
Der er lavet en liste til brug ved planlægningen. Se bilag 1
Der er lavet en liste til brug ved planlægningen. Se bilag 1
Bestyrelsen skal have styr på følgende emner:
Hvem skal spørges om dirigent opgaven, Brita Mølgaard har meldt afbud
Forplejning. Tapas portionsanrettet. AK og Gitte
Budget for generalforsamlingen
Genopstiller nuværende bestyrelsesmedlemmer? Hvis ikke skal vi ud og prikke på medlemmer så det er
sikkert at der bliver en fuldtallig bestyrelse.
TR og SU skal vælge til bestyrelsen på deres sidste møde op til generalforsamlingen, ny procedure.
Hvis der på Generalforsamlingen ikke vælges en studerende ind i bestyrelsen, ønsker RB så fortsat at
benytte muligheden for at have en studerende i bestyrelsen?
Stemmetæller: Kan med fordel være medlemmer af RB der ikke er på valg, altså TR og SU medlemmer
Bilag 1: Generalforsamling 2019
Bilag 2: Invitation 2019
REFERAT:
Dirigent: GN spørger Marian Aagard Formand for Kost og Ernæring.
Forplejning: Tapas portionsanrettet. AK og Gitte får styr på det.
Enighed om, at der skal findes kandidater der ønsker at stille op til bestyrelsen inden generalforsamlingen.
Det er alt for ubehageligt for deltagerne, hvis der er nogen der skal presses til at stille op.
TR og SU er opmærksomme på at der skal vælge til bestyrelsen inden generalforsamlingen.
Der ønskes fortsat at der er studerende i bestyrelsen også hvis der på Generalforsamlingen ikke vælges en
studerende ind.
Invitationen godkendes

Pkt. 13: Sundhedsreform
Regeringen har fremsat et forslag til en sundhedsreform, som blandt andet betyder, at der skal oprettes 21
sundhedsklynger, og de nuværende regioner nedlægges.
Politisk chef Ann Sofie Orth orienterer om forslaget.
Hele udspillet kan læses her https://www.regeringen.dk/media/6167/udspil-patienten-foerst-naerhedsammenhaeng-kvalitet-og-patientrettigheder.pdf
Pixi-versionen kan læses her https://www.regeringen.dk/media/6165/patienten-foerst-naerhedsammenhaeng-kvalitet-og-patientrettigheder.pdf
Danske Fysioterapeuter har udsendt en pressemeddelelse, og der er en nyhed på fysio.dk med foreningens
primære budskaber https://www.fysio.dk/nyheder/nyheder-2019/endelig-fokus-pa-muskler-og-skelet
REFERAT:
Ann Sofie deltager via telefon.
Planen bliver nu af Lars Lykke omtalt som en udviklingsplan.
Der er mange gode punkter i planen, og fysioterapeuter kan se sig ind i den. MEN det er svært at
gennemskue pengestrømmene, hvem der har beslutningskompetencer og hvad hvis man i
Sundhedsfællesskaberne ikke kan blive enige.

Pkt. 14: EVT.
REFERAT:
Ingen punkter.

Pkt. 15: Planlægning af næste møder
Tirsdag d. 2/4-2019.
Sted: Hos Maria O’defey, Ryesgade 1 Aalborg
Dagsordenpunkter:
- Generalforsamling. Mundtlig beretning og opgaver
- Diplomuddannelse til kommunale fysioterapeuter på baggrund af at kommunale sygeplejersker har fået
sammensat en diplomuddannelse.
DFys arbejder på at få efteruddannelsestilbud til fysioterapeuter i stil med de nye uddannelser som
sygeplejerskerne har fået. (Diplomuddannelse i borgernærsygepleje og kandidatuddannelse i avanceret
klinisk sygepleje) Sille Frydendal informerer
- Sundhedsreform/udviklingsplan
- Regnskab 2018 og Budget 2019 + 2020
Mandag d. 6/5.-2019 med efterfølgende dimittend-opkald. Vigtigt at RB planlægger at det foregår på
Sofiendalsvej. Pga. GDPR må man ikke tage data på dimittender med hjem.
Sted: Sofiendalsvej lokale A
Dagsordenpunkter:
Velkommen til ny bestyrelse
Forretningsorden
Tirsdag d. 27/8- 2019
Sted: Sofiendalsvej lokale C
Dagsordenpunkter:
Dimittend opkald planlægges
Mandag d.11/11-2019.
Sted: Sofiendalsvej lokale C
Dagsordenpunkter:

Pkt. 16: Evaluering af mødet
REFERAT:
Fantastisk godt og givende møde...

