Referat Regionsbestyrelsesmøde
d. 1. februar 2017 kl. 9.00-15.00
Morgenkaffe fra kl. 8.30
Afbud fra Ina, Ulla og Christina
DAGSORDEN:

Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent
Referat:
Ordstyrer: Anne Kirstine Jensen
Referent: Preben Weller

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og tidsplan
Referat:
Ordstyrer får afstemt forventet tidsforbrug på de enkelte punkter

Pkt. 3: Opfølgning fra sidst
Referat:
Der er ikke noget

Pkt. 4: Kort orientering fra regionsformand og diskussion af relevante emner
Referat:
Karen Langvad er ansat som ny direktør i Danske Fysioterapeuter; valgt blandt et stort antal meget
kvalificerede ansøgere. Valget af Karen Langvad er der stor tilfredshed med hele vejen rundt 
Det medfører en ændring af strukturen og opslag af ledige stillinger i Danske Fysioterapeuter, da Karen
Langvad hidtil har været faglig ansvarlig i sekretariatet.
Sekretariatsbistand til regionerne er ikke helt faldet på plads.
100 års jubilæum i juni 2018 Danske Fysioterapeuter:

Tænkes ind i brandingstrategien, hvor grundfortællingen skal ud over rampen. Det vil øge den økonomiske
formåen. Kombineret med at ”den store fest” er lagt ned, er der omkring 250.000 til fordeling mellem
regionerne og Færøerne.
Kan vi udfritte medlemmerne for idéer til generalforsamlingen?
Emnet skal på dagsordenen på regionsbestyrelsens møder i 2017.
Torsdag den 12. og fredag den 13. oktober er der Regionskonference
Merchandise som medlemmer kan bestille via hjemmesiden: idéen er droppet, da erfaringen fra andre
foreninger taler for meget lidt efterspørgsel.
Mariagerfjord Kommune og GOP i udbud:
Flere modeller var på udvalgsmøde i november. På udvalgets møde var der sket en procedurefejl, hvilket fik
udvalget til at lade sagen gå om igen. I den forbindelse var regionsformanden inde over for at støtte
medlemmer i MFK. I den forbindelse bliver der gjort opmærksom på, at ej heller udbuddet på Vederlagsfri
Fysioterapi været omkring MED-udvalget.
Sagen blev genbehandlet på udvalgsmøde den 29. januar. Den endelige beslutning vil blive truffet af
byrådet.

Pkt. 5: Kort orientering fra Samarbejdsudvalgsmedlemmer
Referat:
Opfølgning af den økonomiske udvikling i kommunerne med hensyn til forbrug på vederlagsfri behandlinger.
Orientering af kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi.
Lukkede sager: tilbagebetalingssager og flytning af klinik
Tjeklister for Ridefysioterapeuter gennemgået.

Pkt. 6: Kort orientering fra Region Nordjyllands Hovedudvalg
Referat:
Første møde i år – der har været lidt udskiftningen på pladserne.
Der blev debatteret den omstrukturering, der pågår i Regionshuset.

Pkt. 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter
Referat:
Hovedpunkterne på møderne var indsamling af overenskomstkrav og vilkår for kurser. Formanden for
Danske fysioterapeuter Tina Lambrecht og konsulent Helge Sørensen deltog i mødet.
Der henvises til referatet.
https://fysio.dk/om-os/regioner/region-nordjylland/for-dig-som-er/tillidsreprasentant

Pkt. 8: Kort orientering fra Hovedbestyrelsen

Referat:
Der har i januar været HB-konference, hvor blandt andet den nye strategiplan blev gennemgået.
Beslutninger fra Repræsentantskabet er allerede implementeret eller planlagt sat i værk.
Emnet om eventuel arbejdsgiverforening er fortsat et varmt emne.

Pkt. 9: Politisk opgavevaretagelse
Status på hvor vi er inden for Børneområdet, Fysioterapeuter ansat i lægepraksis, Beskæftigelse og
rehabilitering.
Referat:
Fysioterapeuter ansat i lægepraksis.
Gitte har været til debatmøde, hvor lægemanglen i Region Nordjylland var emnet. Det blev italesat, at
fysioterapeuter i lægepraksis bør tænkes ind. Referatet fra mødet er ikke synderlig skarp netop på det
område.
Der er startet fysioterapeut i lægepraksis i Hals 1 dag om ugen.
Anne Kirstine har talt med en læge som har vist interesse for at ansætte en fysioterapeut. Anne Kirstine
følger op.
Beskæftigelsesindsatsen:
Der har tidligere været holdt et møde for fysioterapeuter der arbejder indenfor Beskæftigelsesindsatsen. Der
skal etableres et netværk for fysioterapeuter i beskæftigelsesindsatsen. Der er taget et initiativ, der følges op
på til næste møde.
Børneområdet:
Af de syv kommuner vi har arbejdet med, er det kun Vesthimmerlands Kommune der har bidt til bolde. Der er
i et projekt afsat 10 timer til en fysioterapeut, som er tilknyttet en 0.klasse. Der er stor begejstring for
projektet. Det evalueres til foråret. Projektet løber frem til sommer.
Det spændende, om det er en evalueringen der kan bruges som grundmateriale til at indkalde til et større
orienterende møde, for at få kendskabet bredt ud – gerne til hele regionen. Gerne med oplæg af Lise
Stensgaard fra Vesthimmerland kommune til at fortælle om hvad, hvordan og resultater fra projektet.
Det vurderes, om der kan være stof nok til 2 typer møder:
- et for politikere, skoleledere og skolebestyrelsesformænd
- et for fysioterapeuter der er interesseret i området.
Der nedsættes et udvalg der skal arbejde med et temamøde, når generalforsamlingen er overstået.

Pkt. 10: Arrangementer:
Ideer til arrangementer:
Marianne Christensen oplæg om akilleseneruptur.
Gitte har været i dialog med Marianne Christensen. Idrætsmedicin Nord som har arrangeret ”Kom godt i
gang med sport efter en skade”, påtænker et arrangement hvor bla. Marianne skal holde oplæg om
akilleseneruptur.
Referat: Gitte foreslår at vi støtter sådan et arrangement økonomisk. Forslaget støttes enstemmigt.
Aalborg kommune har nystartet KRAM tilbud på botilbud, det er stadig nyt, men de har tilkendegivet, at de
måske senere vil dele deres erfaringer med vi andre. Måske er der lignende tilbud andre steder i regionen,

hvor fysioterapeuter også kan byde ind med et oplæg.
Arrangementet er på ”venteliste”. Ina er tovholder.
Referat. Der er afbud fra Ina til mødet i dag – arrangementet er stadig på venteliste.
Medlemsønske til oplæg af Thorvaldur Palsson og Steffan Wittrup Christensen. De holdt oplæg på
Forsknings og udviklingssymposium 2014 og 2015, desværre var dette overtegnet. Kliniske undersøgelser af
muskuloskeletale smerter –fra forskning til praksis.
Lene planlægger: det skal være et arrangement for mange og ikke kun en workshop for få medlemmer.
Referat: Der er forslag fra Lene om, at det kan blive afholdt i løbet af maj 2017. Lene kommer med konkret
forslag til dato og annonce tekst. Mødet tænkes afholdt på Sofiendalsvej.
Ganganalysearrangement.
Lene planlægger, f.eks. med underviser på UCN Lars Henrik Larsen.
arrangementet er på venteliste.
Oplæg om konservativ menisk behandling, nu hvor færre og færre bliver opereret herfor.

Ulla undersøger emner til oplægsholdere.
Referat: Der er afbud fra Ulla til dagens møde, så vi sætter punktet på til næste møde.
Kæbeproblematikker.
Lene undersøger om Michael Møller Nielsen kan holde oplæg.
Referat: Michael har rigtig travlt i foråret, så Lene ser på, om vi kan arrangere noget i løbet af efteråret. Lene
vil foreslå oktober.
Referat:
Yderligere ideer til medlemsarrangementer
Netværksmøde for fysioterapeuter i beskæftigelsesindsatser:
Morten Alberg, Vesthimmerlands Kommune har tilbudt at holde et oplæg.
Netværksmøde for fysioterapeuter der arbejder med træning i naturen:
GN vil sætte i værk, at der bliver inviteret til møde
Netværksmøde for fysioterapeuter der arbejder med hverdagsrehabilitering:
GN vil følge op på om der snart inviteres til møde, netværket har aftalt hvem der skal holde næste møde.
Fysioterapeuter i Folkeskolen:
tænkes ind i efteråret – måske september, et politisk og et medlemsmøde
Vi skal i gang med at planlægge 100-årsjubilæum i 2018.
Vi ønsker at arrangere lytte-møder i løbet af efteråret. Planlægningsgruppe: Lene, Christina og Gitte.
Seniorgruppen har aftalt at Dennis Nyboe fra Skørping planlægger og afholder deres næste møde.

Planlagte:
Michael Skovdahl Rathleff på Aalborg Universitetshospital får besøg af internationale forskere.
Inviterer til ”Kom godt i gang med sport efter en skade” d. 7. februar kl. 16.00 – 19.30. Afholdes i auditorie
Aalborg Universitetshospital. Læger og fysioterapeuter inviteres.
Gitte har aftalt at vi annoncerer og sponsorerer sandwich og vand til fysioterapeuter.
Der er tilmeldt 150 fysioterapeuter og 30 læger.

Arrangementet ”Når enden er god er alting godt” har fået ny titel, hedder nu ”Smerter i underlivet” og
oplægsholder er Birthe Bonde der for nyligt har modtaget Danske Fysioterapeuters pris.
Arrangeret sammen med Midtjylland. Afholdes i Randers d. 8. marts kl. 17.00-19.00.
Referat. Der er nu 6 tilmeldt.
Palliativt netværksmøde 21. marts 17.00-20.00
Arrangementet afholdes i alle regioner, initiativtager er fysioterapeut Jeanette Præstegaard.
Formålet er
- At vi får viden om hvordan og hvor de palliative fysioterapeuter arbejder.
- At diskutere mulige organisatoriske løsninger på de udfordringer området står over for med udgangspunkt i
model fra Syddanmark.
- Kort at præsentere den internationale viden vi har om området.
Referat. Der er nu 5 tilmeldt

Har været afholdt:
PKA møde Hjørring d. 30. november. Der var 35 deltagere.
Gitte har planlagt i samarbejde med Lone Guldbæk.
Seniormøde d. 12. december arrangeret af Marianne Kongsgaard.

Evaluering af arrangementer afholdt i 2016.
Der har været afholdt 22 arrangementer.
11 har bestyrelsen afholdt
9 er arrangeret af andre eller sammen med andre
2 arrangementer har vi givet tilskud til.
Bilag 2: Arrangementer 2016.
Referat:
3 siders evaluering af arrangementet gennemgås:
GN: synes vi har afholdt mange arrangementer og tilbagemeldingerne er gennemgående positive. Det er et
stort arbejde at arrangere så meget, men det er vurderingen, at det er umagen værd. Det har været et bredt
og varieret udvalg af arrangementer, et meget vellykket år, hvad arrangementer angår.
Der er et enkelt host: det ville være ønskeligt, at man husker at melde afbud.

Pkt. 11: Budget 2017 og 2018
Budget for 2017 er på 354.000kr, budgettet for 2018 forventes at være på samme niveau.
Gitte har lavet et forslag til budget for 2017 og 2018.
Når regnskab for 2016 er færdigt, kan der søges om overførsel til konkrete arrangementer til 2017.
Bilag 3: Budget 2017
Bilag 4: Budget 2018
Referat:
Budget 2017 og 2018 gennemgås og godkendes.
GN bemyndiges til at søge overførsel af ubrugte midler fra 2016 til henholdsvis arrangementer i 2017 og
100-års jubilæum i 2018.

Pkt. 12: Generalforsamling 2017
Generalforsamlingen afholdes mandag d. 3. april kl.17.00-21.00.
Dirigent: Britta Mølgaard D.Bio.
Oplægsholder: Johnny Sorth
Forplejning: på sidste møde blev der foreslået tapas, Ulla og Anne Kirstine skulle undersøge forskellige
leverandører.
Beretningen skrives af Mikael Mølgaard og opsætning ved grafiker er billigere end sidst, så Beretning
kommer i år til at koste 9000kr. Regionsbestyrelsen kan komme med ideer til indhold.
Referat:
Formalia til generalforsamlingen:
- Det overvejes at lave registrering af de fremmødte. Dels for at have styr på hvilke der er medlemmer, hvem
der er kommet og hvem der er stemmeberettiget. Der tænkes opstillet et bord, hvor navneskilt,
stemmeseddel og andet relevant materiale udleveres. Danske Fysioterapeuter leverer ”pakken”.
- Stemmetællere kan med fordel være de medlemmer af RB, der ikke er på valg, altså TR og SU
medlemmer.
- Det overvejes, at også TR og SU- medlemmer udpeges til Regionsbestyrelsen, i forår ulige år, så alle
medlemmer er valgt ind i bestyrelsen samtidigt.
Ulla og AK har undersøgt forskellige leverandører af tapas til generalforsamlingen. Valget faldt på
Restaurant Penny Lane.
Der skal laves reklameplakat der sendes til TR og Preben, så de kan distribuere til kolleger. På invitationen
kan der stå ”Brug også aftenen til at hygge med kolleger og gamle studievenner over tapas fra Penny Lane
og et glas vin, øl eller vand”.
Hvis der ikke vælges en studerende på generalforsamlingen, vil vi bede FLR om at udpege en observatør til
bestyrelsen.
På næste møde arbejdes der med indhold til den mundtlige beretning.
Deltagere kan spørges efter ideer til fejring af 100års jubilæum.

Pkt. 13: EVT.

Pkt. 14: Planlægning af næste møde
Dato: 22. marts.
Sted: Lokale C, Sofiendalsvej
Dagsorden punkter: planlægning af generalforsamling, 100års jubilæum.
Afbud: Anne Kirstine
Dato: d.9. Maj Møde med den nyvalgte Regionsbestyrelse
Sted: Lokale C, Sofiendalsvej
Dagsordenpunkter: planlægning af lyttemøder (Christina, Lene og Gitte), 100års jubilæum.
kl. 9.00 til 10.00-10.30 Besøg af praksiskonsulent Marianne Kongsgaard
Efterårsmøder:
Besøg af Lars Lejbølle
100års jubilæum

Pkt. 15: Evaluering af mødet
Referat:
Det var et godt møde, hvor vi kom grundigt igennem alle punkter.

