REFERAT
REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 6. OKTOBER 2014
kl.8.30 -15.00. Kost og Kræft, Steenstrupsvej 1, 9000 Aalborg.
Vi starter med at byde velkommen til Lars Kristensen

DAGSORDEN:
Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent
Ulla ordstyrer, Preben referent
Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og tidsplan
Der skal afsættes tid til at Karin fortæller om Kost og Kræft og viser rundt.
Efter frokost.
6 ugers forløb, 4 gange om ugen. Skal være selvhjulpne og i kemoterapi. Der er god effekt af
træningen.
Pkt. 3: Opfølgning fra sidst
Intet.
Pkt. 4: Kort orientering fra regionsformand og diskussion af relevante emner
Seniorgruppe: medlemshenvendelse med konkret forslag til et indledende møde. Vi er villige til at
betale rimelige omkostninger i forbindelse med et møder. Gode idéer efterlyses. Deltagere skal være
medlemmer af Danske Fysioterapeuter.
Udkast til MED aftale Region Nordjylland: der er nu et udkast til ny MED aftale. Regionale TR
inviteres til møde, hvor de informeres og får mulighed for at drøfte udkastet.
FRI Brønderslev, MED Brønderslev: små enheder, der gør dem sårbare. Anbefaling om at koble
sig på andre. MED Brønderslev fungerer ikke optimalt. Der er indkaldt til møde.
Psykiatrien: der er givet penge fra SATS-puljen. Vær opmærksomme på, at der muligheder for
fysioterapeuter – nye muligheder for nye penge. Gitte har argumenteret for, at der bliver ansat fysioterapeuter i
de kommende stillinger.
Rasmus Prehn: er blevet informeret om vores løn og ansættelsesvilkår, optag på studiet mv.
Besparelser i kommune og region: GN har informeret TR om muligheden for der laves
debatindlæg. Brønderslev Kommune har henvendt sig: fremover er en time 50 minutter. Aalborg Kommune:
dårligere liv for borgerne – bl.a. på baggrund af en reduktion af pakketilbuddet på 20 %.
Pkt. 5: Kort orientering fra Samarbejdsudvalgsmedlemmer (Preben og Lars)

Valg til SU:
Preben og Lars er valgt til en ny 2-årig periode. I forvejen sidder Helle Thøgersen,
Mors Fysioterapi og Birthe Schelde Nielsen, Aalborg Øst. Lars er blevet valgt af SU til at repræsentere SU i RB.
Emne til seneste SU: praksisplanen fyldte stort set hele mødet. Der er gode beskrivelser af
fremtidens fysioterapi i praksissektoren, hvor faciliteter, større enheder og kvalitetsudvikling er nøgleord. Der er
ikke i planen nye kapaciteter til flere ydernumre.
Behandling af ansøgning om nyt ydernummer fremover: Der gives forvaltningen bemyndigelse til
at give afslag med afsæt i gældende praksisplan. Ethvert brev (afslag) til yderne forelægges koordinerende SU
for fysioterapeuterne. Ved tvivlstilfælde behandles ansøgerne på SU.

Pkt. 6: Kort orientering fra Hovedudvalget (Lone)
Herunder spørgsmål til referater
HU d.23. sep. Lone giver referat fra mødet, referat ikke godkendt endnu.
Lone: Budget for RN. 75 mio. skal spares – 25 mio. skal findes i mindre sygefravær. Alternativt
kommer der en rammebesparelse. 25 mio. skal hentes ved nedbringelse af spild. De sidste 25 mio. findes ved
LEAN – en effektiv måde at arbejde på, samt omlægning fra stationær til ambulant behandling.
Sygehusplanen: Afklaringen vedrørende neuro-rehabiliteringen og byggeprojektet i
Brønderslev(BNC), er lagt ind under den samlede sygehusplanlægning. Nybyggeriet af BNC bliver for dyrt, der
skal findes plads i centralt beliggende matrikler. Der ventes en afklaring medio 2015. Økonomien er således at
der kan ventes lukning af matrikler i 2015.
Registreringer: der er fokus på hvad tiden går med – om der f.eks. er for meget arbejde ”bag
skærmen”.
Praksisplan: der er behov for en neurolog og en reumatolog i regionen.
Pkt. 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Ina og Lene)
Herunder spørgsmål til referater
Referat fra møde vedhæftet som bilag 1.
Kravs-indsamling til OK: hvordan gør man det bedre? Hvordan kan man f.eks. sikre, at en
forslagsstiller modtager en kvalificeret kvittering for indgivelse af OK-forslag?
Efter mødet er forslaget undersøgt, og man får et autosvar med tak for deltagelse.
Lokal løndannelse: hvordan forhandler man sin egen løn? Tilbageløbsmidler – hvordan går det
med de penge?

Pkt. 8: Kort orientering fra Hovedbestyrelsen (Gitte)
Derunder svar på spørgsmål til referater.
Referat fra HB d. 27. og 28. august er ikke kommet på hjemmesiden. Gitte giver et kort referat fra mødet.
HB d. 24. og 25. september. Gitte deltog desværre ikke. Der kommer referat på hjemmesiden.
Repræsentantskabet fylder meget: Fuldtidslønnet næstformand?
Fratrædelsesgodtgørelse for politikere?
Vedtægtsforslag drøftet igennem. Der er behov for en udlugning og gennemskrivning af vores
vedtægter.

Diskussion om studerendes fulde medlemskab – på bekostning af ”faste pladser”. Den enkelte
regionsbestyrelse kan i egen forretningsorden indskrive plads til studerende.
Udkast og strategi for uddannelse: politikken er lavet og skal godkendes på repræsentantskabet.
Strategien er, at uddannelsen fremadrettet skal lægges i universitetsregi + noget turnus oveni.
Arbejde for at optaget passer til arbejdsmarkedets behov.
Forskning: opbakning til at der arbejdes for flere midler til fysioterapeutisk forskning. Der skal
fortsat ske medfinansiering af praksisfonden. Også forsøge at komme ind og få indflydelse på
andre fonde og deres fordeling af midler.
Medlemstilfredshedsundersøgelse. Omdømme og udbytte skal prioriteres, så medlemmerne får
noget for deres kontingent.
Budget 2015: 100 kr. pr. medlem skal overføres til fond A og Udviklings- og aktivitetspulje. –
sætter økonomien under pres! Negativt råderum 2015: 1,4 og endnu mere for 2016. Der er dog
en stor egenkapital. Den skal bringes ned – og et underskud kan derfor være en åben strategi.
Egenkapitalen ses dog helst se brugt på afgrænsende opgaver – og ikke et varigt træk.
Dansk Selskab for Fysioterapi har forskellige forslag med mere autonomi. Hovedbestyrelsen
ønsker fortsat tingene vendt i Danske Fysioterapeuter. Flere andre forslag – inklusive en ændring
af valgperioden fra 2 til 4 år.
Aktivitets- og udviklingspuljens navn ændres til Erhvervsudviklingspulje for selvstændige
Ajourføring af holdningspapir vedrørende sundhedsforsikringer. Disse skal hverken helt eller
delvis finansieres af offentlige midler.
Strategiprojekt for ledere har været en succes. Tiltag for private ledere.
PKA’s seneste generalforsamling: det er besluttet at PKA + nedlægges og ændres. Der skal ses
på vilkårene og konsekvenserne for praktiserende fysioterapeuter.
Seneste HB-møde (GN syg):
ydernummerdebatten: HB mener ikke at der er fremkommet en løsning, der kan erstatte og være
bedre end den nuværende. Et afledt fokuspunkt er at se på ansattes løn- og ansættelsesvilkår.
Pkt. 9: Kommende arrangementer
- Funktionelle lidelser som Ulla arrangerer, her kan oplægsholder forår 2015.
- Faciebehandlinger: Hvem overtager planlægning efter Marit?
Lars vil tage kontakt med Marit og se om han kan overtage opgaven. Gerne på programmet til efteråret 2014.
- Fysioterapeut ansat på lægeklinik. Gitte har kontaktet Birte Christensen som er ansat på lægeklinik i Tårs. Birte
vil gerne deltage, lægen på klinikken har ikke tid. Birte mener hun kan udfylde 45 minutter om emnet, så vi skal
planlægge, om vi f.eks. vil slå det sammen med andet oplæg eller evt. bruge det som trækplaster til
generalforsamlingen.
Eventuelt koble Thomas Bjørnshave på (praktiserende læge i Aars) Preben kontakter TB. Forslag om en aften
med nye arbejdsområder.
- Danske Fysioterapeuters sekretariat afholder fyraftensmøder om Sundhedsforsikringer. Det bliver d.15. januar.
- Discusprolaps i nakke. Martin Melbye. 21. januar 8.30-15.30. Max 20. personer. Annonceres i Fysioterapeuten
der udkommer 18. oktober og samme dag sættes på hjemmesiden og Facebook. Dette for at undgå
forskelsbehandling.
Ina tilbyder at være ”praktisk gris” den dag – og dermed ikke holder en plads for et menigt medlem.
- Medlemsmøde før REP 12. nov. 17.00-20.00. Er sat i Fysioterapeuten, på hjemmesiden og Facebook.
Har vi andre arrangementer i støbeskeen?
Psykiatri: Vi vil prøve at se på en aften, hvor vi inviterer fysioterapeuter der arbejder på de psykiatriske område.
Ulla Poulsen arrangerer.
Forsknings og udviklingssymposium på UCN d. 4. december. Der reklameres for arrangementer på hjemmeside
og Facebook. Vi sponsorerer 10.000kr.

Pkt. 10: Opfølgning på hvordan det går med frit valg på ortopædkirurgiske patienter i Aalborg Kommune.
Hvad er status på ordningen?
Et aktuelt fys-fagligt problem, som tager afsæt i det frie valg på genoptræningsområdet: der er
problemer med svingende kvalitet i tilbuddene, som borgerne møder. Det gælder såvel tilbud på
klinik som hos kommune, og ikke kun i Aalborg kommune, men også i Region Nordjyllands øvrige
kommuner/klinikker. Der er mange der gør det godt, men desværre også mange, som af
forskellige grunde ikke leverer ordentligt. Når borgerne kommer til kontrol på opererende
sygehus, sker der ofte ændringer i træningstilbuddet fra almen til specialiseret træning. Der
kommer på den måde flere specialiserede forløb, som belaster sygehusets ressourcer og den
kommunale økonomi. Der er opmærksomhed omkring problematikken og der tages initiativ for at
tage hånd om det. Et eksempel: der kan være behov for manuel behandling, og det viser sig ofte
ikke at være en mulighed; altså ikke som en del af træningstilbuddet på en almen
genoptræningsplan. Regionsbestyrelsen følger problematikken – og har sit fokus på den
fysioterapeutiske kvalitet og at vi som faggruppe kan stå inde for det der leveres til borgerne.
Pkt. 11: Opfølgning på Regionsbestyrelseskonferencen
Vi aftalte på konferencen at vi ville se på forretningsorden og dagsorden med HBDI vinkel. Desuden ville vi lave
et årshjul.
Punktet sættes på næste dagsorden. Bestyrelsen skal byde ind med, hvordan vi kan arbejde med punktet.

Pkt. 12: Repræsentantskab d. 14. og 15. november 2014
- Der er aftalt medlemsmøde d. 12. nov.
Marit Larsen blev ikke genvalgt til SU og mister dermed sin plads i regionsbestyrelsen og i repræsentantskabet.
Suppleant til repræsentantskabet er Anne Kirstine, der overtager pladsen.
- Er der ellers forberedelse til Repræsentantskabet?
- Samkørsel. GN organiserer kørsel ud fra de meldinger der indkom på mødet.
Pkt. 13: Generalforsamling forår 2015
- Vi skal afholde generalforsamling til foråret og skal i gang med planlægningen
Vi tager en førstedrøftelse af evt. trækplaster og budget 2015 og 2016.
Der kom forskellige forslag i spil, som GN vil arbejde videre med.

- Budget 2015 og 2016. Gitte skal mødes med Mette Birk i sekretariatet for at lære at bruge en ny
budgetskabelon.
Vi tager en førstedrøftelse af om de næste to års budgetter skal ligge sig op ad de foregående, eller om vi vil
omprioritere.
Bilag 2: Budget 2013
Bilag 3: Budget 2014
Forslag om en særlig pulje/konto til branding og medlemsaktiviteter.

Pkt. 14: Innovations og Iværksætterpris 2014
Der skal igen i år findes en nordjysk kandidat til Innovations og Iværksætterprisen. Der reklameres for prisen i
Fysioterapeuten på hjemmeside og Facebook. Medlemmer har indtil 20. november til at indsende forslag.
- Regionsbestyrelsen skal inden d. 8. december beslutte hvem der er den Nordjyske vinder, som går videre til

den nationale konkurrence, hvor HB udpeger vinderen
- Kan vi udbrede kendskabet til prisen?
Vi mødes 2. december 15.15 – 17.00 til beslutning om årets innovationspris.
Pkt. 15: EVT.
Pkt. 16: Planlægning af næste møde
Som nævnt under punkt 14 mødes vi den 2. december. Dette møde vil også indeholde godkendelse af budget.
Møder i 2015:

mandag den 19. januar 8.30 – 15.00 UCN.
torsdag den 12. marts 8.30 – 15.00 BeneFiT Hobro

Pkt. 17: Evaluering af mødet – blev ikke drøftet.

/preben

