
Referat 

 

Referat af møde i: Dato for møde: 

Regionsbestyrelsen, Region 

Nordjylland 
 

07. februar kl. 8.45 til 15.00 

For referat:  Dato for udarbejdelse: 

Marit Larsen Bech [dag, måned, år] 

 

 

Dagsorden 
 

PKT 1:  Valg af ordstyrer og referent 
PKT 2:  Godkendelse af dagsorden. 
PKT 3:  Opfølgning fra sidst 
PKT 4:  Orientering fra regionsformand 
PKT 5:  Orientering fra SU medlemmer (Preben og Marit) 
PKT 6.  Orientering fra Hovedudvalget (Gitte) 
PKT 7:  Orientering fra Tillidsrepræsentanter (Tina og Charlotte) 
PKT 8.  Orientering fra Hovedbestyrelsen (Gitte) 
PKT 9:  Fremtidig Ledelsesmæssig Organisering i Region 

Nordjylland. 
Hvad er der sket siden sidst? Gensidig orientering. 

PKT 10:  Ny MED aftale i Region Nordjylland (Gitte) 
Gitte sidder med i forhandlinger om en ny MED aftale for ansatte i 

Region Nordjylland. Gitte vil orientere om forhandlingerne og høre 

bestyrelsens input til aftalen. 
PKT 11:  Politisk opgavevaretagelse.   

Fysioterapeuter på skadestuer. Lene Christoffersen og Gitte Nørgaard 

informerer fra deres møde med regionens FAM råd 4.december.  Hvad 

gør vi nu? 

Møde med Ulla Astmann. Gitte informerer fra mødet.  Hvad gør vi nu? 

Taleinstituttet er truet af lukning. Gitte har været i P4 nordjyske. Skal vi 

gøre yderligere og hvad? 

Hvilke andre opgaver/politikere skal vi i gang med? 

PKT 12: Kommende arrangementer 
Forespørgsel på at arrangere en aften om ”albuer” sammen med 

fysioterapeuter fra Farsø sygehus.  Det forsøges stadig at få en aftale 

med læge. 

Fra sidst, er der noget nyt om følgende forslag til temaaftener. 

 Arrangementer for de studerende.   

Akupunktur temaeftermiddag d. 23.april på UCN. 
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Temaaften om akupunktur: Gitte skal have aftalt nærmere med Ole 

Andersen 

Forløbsprogrammer:  Lene Christoffersen 

Der er forespørgsel på at få økonomisk hjælp til at sætte kursus i 

Fysioterapeuter. Kurset er vedhæftet som bilag. Vi skal se på om vi vil 

efterkomme forespørgslen og om vi vil gøre det fremover.  

PKT 13:  Generalforsamling 2013. 
Vi skal have arrangeret generalforsamling forår 2013.  
Det bliver d. 11. april kl. 17.00-21.00. på Sofiendalsvej 

Ulla Kjærgaard Ubbesen som arbejder som fysioterapeut på Hospice 

holder oplæg fra ca. kl. 19.00 til 21.00. 

Vi skal have set på regnskab, budget, beretning, dirigent, referent osv. 

Alle er på valg. 

 

PKT 14:  Skærpede krav til fysioterapeutisk Journalføring. 
Jvf. seneste nummer af Fysioterapeuten, hvor der bla. gives påtale for, at 

fysioterapeuten ikke har noteret belastning ved styrketræning og noteret 

hvilke hjemmeøvelser der er instrueret i. 

Hvordan arbejdes der med dette på arbejdspladserne? Hvad er 

regionsbestyrelsens rolle? 
PKT 15:  Hvordan skal regionsbestyrelsen arbejde 

Hvordan skal regionsbestyrelsen arbejde? Hvordan introducerer vi 

nyvalgte til regionsbestyrelsesarbejdet? (Anne Kirstine) 

Fra referat fra sidst: Regionsbestyrelsen brainstormer i mail til Gitte 

omkring hvilke elementer/info/viden der kan være vigtig for nye 

regionsbestyrelsesmedlemmer. Gitte snakker med de andre 

regionsformænd ang. Hvordan de andre regioner introducerer nye 

medlemmer. Vi sætter punktet på igen næste gang. 

Gitte har ingen mails fået om emnet så vi starter op på emnet. 

PKT 16:  Hvordan kan vi få flere ledere på øverste ledelsesposter og 
kan De blive mere strategisk synlige. 
Som opfølgning på FLO, hvor vi ikke har fået Fysioterapeuter ansat 

som Klinikchefer eller Viceklinikchefer. Kan regionsbestyrelsen gøre 

noget? PKT 17: næste møde. 
PKT 18:  Evaluering af mødet. 
PKT 19:  Eventuelt 

 
Referat 

 
Ad 1)  

Ordstyrer: Tina Kaas Jensen, 

Referent: Marit Larsen Bech 
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Ad 2) 

Dagsordenen prioriteres og godkendes 

 

Ad 3)  

Opfølgning fra sidst. Charlotte orienterer om det psykiatriske tilbud i Aalborg 

Kommune. 

Det er et område som ikke er særlig godt dækket, og et indsatsområde der kunne 

være godt at udvikle på 

Punktet bliver sat på dagsordenen igen næste gang, hvor vi vil lave en ”brainstorm” på 

hvad vi kan tilbyde, hvordan ”fanger” vi denne gruppe, og hvem skal vi henvende os til 

Både kommunalt og regionalt. 

Charlotte kommer med et oplæg om hvad TR-gruppen i kommunen har talt om. Hvilke 

problemer de støder ind i. 

 

Ad 4) 

- Fastnet tlf. nedlægges. 

- I sekretariatet vil man gerne at vi har fokus på kommunal-/regionalvalget. Vi skal 

have særlig fokus på 6 kommune, for at gøre det mere overskueligt. Tina L. og Gitte 

har udvalgt Ålborg, Thisted, Rebild, Mariager Fjord, Jammerbugt og Hjørring.  

Bestyrelsen er enig i disse kommuner. Centralt fra får vi hjælp til arbejdet. Preben 

kender nogle at politikerne og vil gerne være behjælpelig med kontakt. 

- Der skal fortsat laves ventetidsundersøgelser, men der er kommet fokus på hvordan 

disse skal bruges. Det viser sig at nogle kommunale Visitatorer /Fysioterapeuter føler 

sig forfulgt fra Danske Fysioterapeuter ift. Ventetidsundersøgelserne som 

offentliggøres i pressen. Man er blevet opmærksom på at det er vigtigt at påpege at 

undersøgelsen laves for at skaffe flere ressourcer til kommunale fysioterapeuter, og 

bestemt ikke for at nedgøre de kommunale terapeuters arbejde. Der har været 

tilbagemeldinger på at de kommunale terapeuter efterfølgende, af deres 

overordnede, bliver presset på kvaliteten for at få ventetiden ned. Danske 

Fysioterapeuter vil fremover nuancere udmeldingen og påpege at der skal tilføres 

ressourcer for kvaliteten skal bevares.  

- Regionsbestyrelseskonferencen afholdes sidst i aug./ først i sep., og bliver et 2 dags 

arrangement. Forslag til emner er: -efteruddannelses aktivitet i forhold til politisk 

opgavevaretagelse. - Kommunal/regionalt valg. –Medlems inddragelse / aktivering. 

- Gitte skal på UCN i modul 1 og 5, for at fortælle om Danske Fysioterapeuters arbejde. 

- Der spørges om Danske Fysioterapeuter påtænker nyvalg heroppe i Region 

Nordjylland, hvis Tina Lambrecht bliver formand. Skal Gitte så fortsat være 

konstitueret regionsformand, eller skal der laves ekstraordinært valg. Dette bliver et 

punkt til næste møde. 

- Den formand der bliver valgt nu, sidder indtil foråret 2014, hvor der skal være 

ordinært valg. 
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Ad 5) 

Der orienteres: 

- Vedr. stud i praksissektoren. Tina L o g Gitte har haft møde med Ulla Astmann og 

Carsten Rabe. Situationen er stadig meget svær, og stor uenighed på området. Der 

arbejdes fortsat på sagen. 

- Vedr. Tillæg for særlig tidskrævende indsats. Der er fortsat også stor uenighed på 

dette område, og der er sendt mange sager til LSU (Lands Samarbejdes Udvalget) LSU 

vil ikke tage stilling til disse sager, det skal gøre regionalt. Det vil også sige at 

medlemmerne ikke har fået svar vedr. 2012. Regionen mener at evt. limiteringer skal 

have effekt fra jan. 2013, men det mener vi ikke er lovligt, og at man ikke kan 

limitere med tilbagevirkende kraft. 

- Vedr. ansøgninger til bassinleje, som er ændret ift. tidligere.  

- Vedr. brug af midler til Projekter. Der bruges penge fra puljen af ”Kvalitets udviklings 

midler”. Der gives penge til permanent ordning om ”Udvidet lænderyg 

undersøgelse”, og til Knæ artrose projekt GLAiD 

 

Ad 6) 

Der orienteres: 
- Regionens Personale Politikker er revideret og vedtaget. Skal introduceres på SMU niveau 

så implementeringen bliver god.  Venter på ny MED aftale er trådt i kraft.  

- - Gitte N. er blevet stedfortræder for næstformand Bente Pedersen i Regionens 

Hovedudvalg.  

 

Ad 7) 

Der orienteres: 
- Vedr.: at ortopædkirurgi (GOP) området kommer i frit valg i Ålborg kommune. 

 

Der orienteres: 
- Der er meget travlhed og meget overbelægning på især de medicinske afdelinger på 

regionens sygehuse.  

- Vedr.: Lokalløns forhandlinger i Sygehus Himmerland fra 2012. Stort tidsforbrug ift. 

til de meget få lokalløns midler der har været. 

- I 2013 er det aftalt at afholde 4 heldagsmøder i stedet for to heldags og op til 6 

halvdags for TR. 

 

Ad 8) 

Der orienteres: 

Rasmus Gormsen Hansen har valgt at stoppe i Hovedbestyrelsen og i stedet er 

Carsten B. Jensen indtrådt. 
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Tina Frank Regionsformand i Region Midt stopper, og der er 3 kandidater på valg til 

Regionsformandsposten. 

I sekretariatet er der gang i en omstrukturering for at matche de nye opgaver 

foreningen står overfor. Det har medført at der er sket fyringer, og der vil ske 

nyansættelser med de rigtige kompetencer. Reorganiseringen skal blandt andet styrke 

foreningens kompetencer i forhold til generel medlemsservice, ledelsesrådgivning og 

erhvervsservice. 

Der skal ske en revision af udvalgsstrukturen, denne skal opstarte umiddelbart efter 

den nye formand er tiltrådt. Der er valgt en midlertidig næstformand som er Kirsten 

Ægidius, der skal ske genudpegning efter formandsvalget. Der udpeges til de råd som 

ikke kan vente. Region Nordjyllands Regionsformand er valgt til Danske 

fysioterapeuters Fond for forskning og uddannelse og praksisudvikling og til 

Vanførefondens repræsentantskab. 

Der er arbejdet med strategi plan  
De fem indsatsområder er:  1. Erhvervsstrategi  

2. Rekruttering og fastholdelse  
3. Synlighed – du mærker forskellen  
4. Faglig kvalitet  

5. Service & kvalitet 

HB har beslutter, at bevilge 1,7 mio. kroner over en femårig periode til etablering af 

klinisk professorat i neurofysioterapi. Et samarbejde mellem Hammel neurocenter, 

Aarhus universitet og Aarhus kommune. Økonomien til dette findes ved at tidligere 

aftaler om støtte til professorater udløber.  

Vi aftaler at Regionsbestyrelsen fremover får tilsendt referat fra HB direkte til deres 

mail adresse. Punktet skal stadig på dagsordenen. 

 

Ad 9) 

Der orienteres: 

- Der mangler stadig at blive besat nogle pladser som viseklinik chefer. 

- Regionens Sundhedsfaglig direktør Jens Vinter Jensen skal have orlov et år. 

 

Ad 10) 

Gitte er med i gruppen der arbejder med en ny MED aftale for ansatte i Region Nordjylland. 

Det er en svær øvelse. Både fordi den nye struktur har medført meget uens størrelser på 

klinikkerne, og fordi der indtil for nyligt ikke har været velvilje fra Regionens side, til at lave 

andet end personalemøder med MED status under klinik niveau. 

Det var planen at den nye MED struktur skulle træde i kraft 1. april, men det kan ikke nås. Så 

den nuværende må fortsætte lidt længere. Men det er vigtigt at få lavet en god MED aftale. 

Gitte får tilbagemeldinger fra de regionsansatte på at de ikke ser at personalemøder med 

MED status vil være en god løsning for deres respektive afdelinger. 

 

Ad 11) 

- Lene og Gitte har været med til møde med Regionens FAM-råd, for at formidle 

hvordan fysioterapeuter kan være første linje personale på Skadestue delen af de 
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nye FAM og hjælpe regionen med at overholde dens servicemål. Gitte har 

efterfølgende været i P4 Nordjylland med budskabet. 

- Gitte og Tina har også været til møde med Ulla Astmann. Emner var: Taleinstituttets 

fremtid, Fysioterapeut studerende i praktik hos praktiserende, Fysioterapeuter på 

skadestuer, SU-samarbejdet og de problemer der er der. 

- Preben og Anne Kirstine skal holde politisk møde med Jes Vibe Lauersen. 

- Nye Politiske opgaver venter vi med at igangsætte til efter generalforsamlingen, hvor 

vi ser hvem der sidder i RB. 

 

Ad 12) 

- Der afventes at få en aftale i stand med fys/læger  i Farsø vedr. en dato for albue 

tema aften. 

- Der er temaeftermiddag om Akupunktur d. 23. april på UCN. Kun for studerende og 

det arrangeres sammen med studerende. 

- Arrangementet vi havde planer om vedrørende Kinesio Tape, trækker vi os fra, da 

det arrangeres af et firma for studerende på UCN. 

- Gitte arrangerer en temaaften om Akupunktur med Ole Andersen. 

- Temaaften vedrørende Neurorehabiliteringsrapporten. Marit undersøger hvordan vi 

evt. kan bygge det op, og fremlægger det på næste RB-møde. 

- Ide til et kommende arrangement: Læge, præst og andre der har med palliativ 

fysioterapi at gøre. 

- Der er en forespørgsel på at få økonomisk hjælp til at annoncere om et kursus i 

Fysioterapeuten. Gitte har undersøgt retningslinjer, og der er aftalt en grænse på 

deltagerbetaling på 400kr for at få et kursus annonceret gratis på den lokale 

hjemmeside. Det står ikke klart på hjemmesiden så det skal præciseres. 

 

Ad 13) 

 

Generalforsamlingen er den 11. april 2013 kl. 17.00 – 21.00 på Sofiendalsvej 3. 

- Program  fra 17.00 – 18.30 er der generalforsamling 

fra 18.30 – 19.00 er der spisning. 

Fra 19.00 – 21.00 er oplæg med Ulla Kjærgård 

Ubbesen, Fysioterapeut på Hospice. 

- Der er sendt annonce til Fysioterapeuten. Kommer i de næste to blade. 

- Vi skal ha annonceret på vores lokale hjemmeside. Ideer til hvad vi kunne ønske os at 

høre om: Hun skal snakke om palliativ fysioterapi. Hvad er palliation? Man bruger 

”alt fra rygsækken”, men der kommer også meget ny viden på dette område. Synet 

på træning ændre sig, og det kan også være palliation. Det er ”fysioterapi i en anden 

ramme”. Forskellen på terminal og palliativ fysioterapi. Metoder vi kan anvende! 

Hvad gør vi når vi møder den palliative patient og dennes pårørende. Annette 

Weigelt tager kontakt til Ulla og de aftaler hvad foredraget skal og kan indeholde og 



 

 

7/8  

laver en appetitvækker til at sætte generalforsamlingsannoncen på vores egen 

regionale hjemmeside. 

- Beretning. I år laves der en fælles skabelon for årsberetningerne. Det koster kr. 

10.000 for hver region. Gitte er i gang med at lave beretningen. Det skal være en 

blanding af prosatekst + fakta bokse. Marianne Kongsgaard, Dorthe Drachmann, 

Preben Weller, Jette Thomsen(studerende) oa., er blevet bedt om at komme med 

indlæg.  

- Dirigent: Gitte spørger Britta Mølgaard fra D.Bio om hun vil være dirigent. 

- Vedr. budget udsættes til næste gang. 

- Regnskab 2011 + 2012.  
2011 er overført 9.376kr til 2012  
Overskud 2012 26.279kr. Tror det er lavere end vi plejer. Vi kan søge om overførsel 
til 2013.  
20% kan overføres uden formål =5335kr  
Der kan søges om overførsel hvis man har planer. Forslag at vi donerer 10.000kr til 
forsknings og udviklingssymposiet? Der søges om disse og overførsler. 

- Der blev talt om et kursus med Gitte Hammerberg, som skal undervise 

Regionsbestyrelsen i personprofiler og højne samarbejdet. 

 

Ad 14) 

- Udsættes til næste gang. 

- OBS artikel i det seneste fagblad januar. 2013. 

- OBS ny retningslinjer ”Bekendtgørelse om autoriserede sundhedpersoners 

patientjournaler” (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) 

som træder i kraft 15. januar 2013 

 

Ad 15) 

- Anne Kirstine kom med et oplæg. 

- Gitte har hørt hvad man gør i de andre regioner. 

Formål: Vigtigt at de introduceres godt, idet det er en god ”rugekasse” til kommende 

politikere. 

- Der planlægges central introduktion af nye Regionsbestyrelses medlemmer i 

sekretariatet i juni måned.  

- Ideer: 

o Intro dag hos Danske fysioterapeuter 

o At nye medlemmer får tilsendt de seneste 2 referater, så man kan se hvad 

man arbejder med. 

o At man bliver inviteret ind til formanden i 2 timer, og bliver orienteret om 

praktiske ting vedrørende møderne og organisations sammenhæng. 

o Lave en check liste over hvad man som minimum skal introduceres i. 

- Emnet tages op på næste møde igen. 
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Ad 16)  

- Udsættes til næste møde hvor Lene C er her.  

 

Ad 17)  

- Næste møde er torsdag d. 14/3-13 fra kl. 8.45 – 15.00. Gitte finder et mødested. 

 

Ad 18) 

- Punk 14 og 16 er udsat til næste gang. 

- Talt om nødvendigheden af, at der bliver snakket/informeret meget om de enkelte 

punkter, da vi kommer fra meget forskellige sektorer.  

 

Ad 19) EVT. 

- Forslag om at studerende skal have stemmeret til formandsvalg. Jette (stud) 

kontakter Martin, som er de studerendes repræsentant i Hovedbestyrelsen. 

- Ålborg kommune og Ålborg Sygehus har lavet en aftale om, at terapeuterne kan 

være ”føl” hos hinanden i 2 dage, så de kan se hvad samarbejdsparterne laver. 

- Ulla (Ålborg sygehus) efterlyser hvem der har kompetencer til at træne knæ arthrose 

patienter efter de evidensbaserede retningslinjer. Marit sender deltagerne i GLAiD 

projektet til Ulla. 

- Anne Kirstine orienterer om hvordan man har omorganiseret ”genoptræning” i 

Brønderslev kommune. Der er frit valg mellem de 4 privatpraktiserende klinikker hvis 

patienten er ”ikke kompleks”. 

 


