Regionsbestyrelsesmøde, Region Nordjylland
Referat fra onsdag den 9. marts 2016, kl. 9 -15:00

Mødet afholdes på Sofiendalsvej 3, kl. 9.00-15.00
Referatet er skrevet ind i dagsordenen med kursiv
DAGSORDEN:
Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent
Referent: Anne Kirstine
Ordstyrer: Lone Guldbæk

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og tidsplan
OK som foreslået

Pkt. 3: Opfølgning fra sidst
Opfølgning på situationen på SOSU Nord. Direktør stoppet efter gensidig aftale. TR suppleant er fysioterapeut
og deltager i vores TR-netværksmøder.

Pkt. 4: Kort orientering fra regionsformand og diskussion af relevante emner
UCN har igen bedt os om at sponsorere Sundspurt 12. maj kl.12.30. Sponsorat 2500 kr.
Vi får logo på løbets hjemmeside og Facebookside. Telt til stand med pastiller, müesli bars.
RB godkender støtten.
Christina deltager, hvis ikke hun er i praktik.
Der sker en del på det Regionale område.
- Det sammenlagte Regionshospital Nordjylland dækker et stort geografisk område. Der er sket ændringer i
klinikkernes sammensætning.
- Også i psykiatrien og på Aalborg Universitetshospital er der sket sammenlægning af klinikker.
- Den Nordjyske MED aftale åbnet, for at få den opdateret med nye navne og organisering. Ikke
indholdsmæssige ændringer. Dog er antallet af pladser i Virksomheds MED øget fra 7 til 9 TR plus 3 AMIR
- Der er sket ny udpegning til de MED udvalg, som er påvirket af organisationsændringerne.
- På det nye geografisk store Regionshospital Nordjylland, har DFys og Ergoterapeutforeningen bedt om en
forhandling af TR struktur og TR vilkår. Vi ønsker flere TR, og en vilkårsaftale, der gør det muligt at udfylde
posten som TR og FTR.

I OK 15 blev det aftalt, at regionerne i samarbejde med organisationerne, skulle se på procedureaftale for
årlige lønforhandlinger 2015-2017. I Region Nordjylland har vi haft CARMA til at hjælpe med proces og
produkt.
Henning Jørgensen og Kelvin Baadsgaard (CARMA) har deltaget i forhandlinger, været i dialog med
organisationer og Regionen. Det er der kommet en procedureaftale ud af, der har fokus på rettigheder,
redelighed, redskaber og at alle har ret til lige forhandlinger. Alle organisationer har krav på kvartalsvise
forhandlingsmøder.
Regionen skal udarbejde en detaljeret, regions-, institutions- og fagopdelt lønstatistik, der gør det muligt at
følge udviklingen i lønnen og lokale løndele. Dette bla for at nedbryde tabuer om, hvem der løber med
pengene.
Forhandlingsudvalget har godkendt aftalen og organisationerne skal nu underskrive. Her i foråret skal der
ryddes op i alle organisationers forhåndsaftaler. Ingen må som følge af dette gå ned i løn. Det er præciseret,
at det ikke er en spare øvelse.
Der er i denne OK periode kun 0,2% til lokal løndannelse, penge skal findes i afdelingernes eget lønbudget.
Gitte sender den tilrettede udgave til TR og ledere.
Gitte har været i Nordjyske 27. januar.
Journalist henvendte sig, fordi rådmand Thomas Krarup påstod, at den planlagte besparelse på 3 mio.kr ikke
ville kunne mærkes, af hverken borgere eller de ansatte, det drejede sig bare om at tilrettelægge opgaverne
anderledes. Gitte påpegede at Træningsafdelingen i Aalborg kommune er en veldrevet organisation, hvor der
er styr på tilrettelæggelse af terapeuternes tid og planlægning af arbejdsopgaver, og opgavernes løsning, så
der er ikke noget effektivitets potentiale at hente her. Det vil kunne mærkes af borgerne.
Heldigvis stod der denne gang, at Gitte er fysioterapeut.

Måske husker I, at der tidligere har være dårligt arbejdsmiljø for fysioterapeuter og ergoterapeuter, der
arbejdede med hverdagsrehabilitering i Brønderslev Kommune. Terapeuter var decentralt ansat i plejen og
led kraftigt under det. De er nu flyttet til en central ansættelse i træningsenheden.
Nu er Gitte blevet opmærksom på det samme problem i Vesthimmerlands Kommune. Gitte er i dialog med TR
og Lisbeth Krabbe, og skal mødes med terapeuterne i næste uge. Den decentrale ansættelse har visse
uheldige konsekvenser for monofagligheden.
Gitte har hørt, at der på Regionshospital Nordjylland er kræfter, der taler for at ergo- og fysioterapeuter skal
ud og ansættes decentralt. Gitte skal / er i dialog med Lone Guldbæk om, hvordan vi griber det an. Gitte skal i
dialog med Henrik Larsen, direktør.
Evaluering af frikommune forsøg med Vederlagsfri Fysioterapi nærmer sig. DFys holder øje og forventer at
lave et høringssvar på evalueringen. I Vesthimmerlands Kommune skulle evaluering have været på
dagsordenen i sundhedsudvalget i marts, men evalueringen er ikke klar, så den kommer først på
udvalgsmødet i april.
Velfærdsalliance planlægger demonstrationer mod omprioriteringsbidrag. Gitte har sendt materiale til TR.
Der er planlagt demonstration foran KL topmøde i Aalborg Kongres og Kulturcenter d. 10. marts. Gitte
deltager.
Innovations og iværksætterpris. Fin overrækkelse på UCN. Desværre har ingen aviser bragt historien

Pkt. 5: Kort orientering fra Samarbejdsudvalgsmedlemmer
Kort diskussions af VF ordning kommunalt/i praksis med afsæt i Prebens info om, at der muligvis nedlægges
kommunalt Vederlagsfrit tilbud i Mariagerfjord Kommune. Preben opfordrer til både lokalt og regionalt, at man
lader borgerne få sin træning, der hvor det giver bedst mening at træningen ligger, både i forhold til den
enkelte borger og organisatorisk.
Preben og Lars informerer at næste SU møde er aflyst pga manglende punkter.
Der nedsættes arbejdsgruppe til udarbejdelse af kontrolstatistik.

Pkt. 6: Kort orientering fra Region Nordjyllands Hovedudvalg
Herunder spørgsmål til referater
Lone informerer budget 2017. HU tager fat i budget 201, skal som vanligt deltage i Regionsrådets
budgetseminar.
Der er nikket til, at der afsættes midler til de HU-medlemmer, som ikke er fuldtidsfrikøbte. Dvs. at hele
organisationen skal bidrage til honoreringen, hvorved afsnittene f.eks. kan købe vikar ind for den tid, der
anvendes på arbejdet i HU. Lone oplyser, at det i hendes egen lille gruppe, giver god mening, da arbejdet
faktisk tager ca. 2 hele arbejdsdage om ugen.
Der ud over tales der i HU om de nedlagte stillinger i Regionen. Antallet af opsagte er blevet lavere end
anslået, da flere er omplaceret. Politikerne har bedt om feedback fra AM-grupperne for at få indtryk af de
lokale arbejdsmiljø-konsekvenser. Feedback skal være indsamlet senest her i foråret, så analyse arbejdet og
status kan udarbejdes.

Pkt. 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter
Herunder spørgsmål til referater, der findes på hjemmesiden.
Der blev på seneste TR netværksmødet bla. talt om lokallønsforhandlinger, hvordan foregår det? Hvad skal vi
særligt være opmærksomme på?
Henvises endvidere til referatet på hjemmesiden.

Pkt. 8: Kort orientering fra Hovedbestyrelsen
Herunder spørgsmål til referater der sendes til bestyrelsen og kan findes på hjemmesiden.
Ingen uddybende spørgsmål.

Pkt. 9: Nyt fra Sekretariatet
Janus orienterer om, at der er opslået en ny lederstilling i sekretariatet. Der skal ansættes en Kommunikations
og marketingsleder, der bla. skal evaluere på effekten af den iværksatte indsats for at rekruttere medlemmer.
Der sker derfor nogle interne rokader, Michael Mølgaard bliver pressechef.
Der arbejdes med planlægning af regionskonferencen, som afholdes i umiddelbar sammenhæng med
Folkemødet på Bornholm igen i år. Preben er bla. med i planlægningsgruppen.
Der tales kort rekruttering af medlemmer/ strategi/ økonomi i foreningen.

Pkt. 10: Politisk opgavevaretagelse
Status på hvor vi er inden for Børneområdet, Fysioterapeuter ansat i lægepraksis, Beskæftigelse og
Rehabilitering
Fysioterapeuter ansat i lægepraksis
Ulla og Gitte har talt med Mads Duedahl og Ole Stavad. Begge sidder i de praktiserende lægers SU.
Gitte er i dialog med Medzait Ljatifi formand for Praktiserende lægers praksisplanudvalg. Han syntes ikke, det
er nødvendigt at mødes, da han allerede i 2013 blev informeret om hvordan de fysioterapeutiske kompetencer

kan sættes i spil hos de praktiserende læger. Han føler sig velinformeret, og ved hvor vi er, hvis han får behov
for yderligere information.
DFys sekretariat arbejder med at afdække økonomi.
Konsulentfirma skal regne på hvilken økonomi der er i
- brugen af fysioterapeut i enkeltmands- /flermandspraksis og
- hvad kan samfundet spare, hvis alle læger ansætter fysioterapeuter i praksis.
Marianne Kongsgaard med i gruppen, der samarbejder med konsulentfirma.
I Nordcap (fælles sekretariat for læge-, fysioterapeut- kiropraktorpraksiskonsulent) arbejder Marianne
Kongsgård på et projekt med fysioterapeuter ansat i lægepraksis. Vi kender ikke status på dette.
Plan: Gitte spørger Medzait om hvordan arbejdet går i praksisplanudvalget, og tilbyder igen samarbejde
Børn:
Brønderslev Kommune. Vi oplever, at der er meget svært at få politikerne til at mødes med os. De syntes det
er spændende, interessant, relevant osv. men ønsker ikke at mødes med os. Det at der sidder fysioterapeut i
børne- og skoleudvalget hjælper desværre ikke på lysten til at møde os. Vi har en formodning om, at det er
kommunernes pressede økonomi, der gør, at man ikke ønsker at vi deltager på møder, fordi det vil være
meget svært for dem, at finde penge til vores ide.
Vesthimmerland kommune. Lars og Gitte har været til møde med Henrik Dalgaard formand for børne- og
skoleudvalget og Elsemarie Lauvring, direktør for Børne – og arbejdsmarkedsforvaltningen.
De har brug for en positiv historie og tiltag efter flere skolelukninger. De var imponerede over DFys tiltag og
meget interesserede i at starte op på en skole, forankret i BIB (Børn i bevægelse). Det vil være
hensigtsmæssigt, at tilbuddet ligges i halen af et velfungerende tilbud. Gitte understregede,at der skal tilføres
økonomi til den nye opgave.
Lars og Gitte var inden mødet i kontakt med leder og TR.
Efterfølgende har Hanne Knoblauch fra BIB,været til møde om, hvordan det kan udfoldes.Plan: Der skal tages
kontakt til Danmarks Lærerforening i kommunen, hvilket skal gøres, for at fremme samarbejdet.
Materiale fra Bunkeflo rundsendt til Regionsbestyrelsen. Inspirerende materiale, som også er fremsendt til
Hanne Knoblauch i Vesthimmerland. De nye papirer på Bunkeflo projektet kan bruges til at tage kontakt med
politikere igen.
Lene informerer om sin indsats i Rebild Kommune. Skrives i vores dynamiske status-dokument ift. politisk
opgavevaretagelse.
Vi er meget opmærksomme på, at kommunerne lige pt. er i gang med at finde besparelser, hvilket vi skal
have for øje ift. vores succesrate, men det er vigtigt, at vi retter henvendelserne, så politikerne har mulighed
for at tage vores anbefalinger med i politiske prioriteringer fremadrettet.
Hverdagsrehabilitering
Der har været afholdt netværksmøde d. 26. januar. 15. tilmeldt. Sille Frydendal holdt oplæg og
fysioterapeuterne informerede om hvilke problemstillinger, de oplevede i deres arbejdsliv.
Der er et nordjysk netværk for fysio- og ergoterapeuter, der arbejder med hverdagsrehabilitering. Netværket
har ligget lidt stille. Vi håber, det kommer i gang igen. DFys og Ergoterapeutforeningen har tilbudt at støtte
økonomisk til forplejning og evt. oplægsholder plus annoncering, ligesom børneterapeutmødet støttes.
RB tilslutter sig støtte til netværkets etablering.
Beskæftigelse
DFys sekretariat har spurgt de kommunale jobcenter chefer, om de bruger fysioterapeuter. Der kommer
afrapportering snart. Sekretariatet har sat nogle mål for arbejdet på beskæftigelsesområdet. Der er flere
fysioterapeuter beskæftiget inden for området end forventet.
Det skal undersøges om der er et netværk i Regionen for fysioterapeuter, der arbejder inden for
beskæftigelsesområdet, ellers kan det være en god ide at hjælpe med at danne sådan et netværk.

Pkt. 11: Arrangementer
-

Marianne Christensen oplæg om akilleseneruptur. Gitte planlægger efterår 2016.

-

Oplæg af Kiropraktor. Hvad gør de, hvad gør vi? Lene Duus planlægger. Vi gemmer dette arrangement
til senere.

-

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.
Ina arbejder videre med afholdelse i efteråret 2016.

-

Medlemsønske til at holde arrangement om Modic forandringer. Oplægsholder Hanne Albert.
Ina planlægger efterår 2016.
Dette bliver den 19. september kl 19-22.

-

Medlemsønske til oplæg af Thorvaldur Palsson og Steffan Wittrup Christensen. De holdt oplæg på
Forsknings og udviklingssymposium, desværre var dette overtegnet. Kliniske undersøgelser af
muskuloskeletale smerter –fra forskning til praksis. Lene arbejder videre med afholdelse i efteråret.
Lene arbejder på at finde en dato i oktober 2016.

-

Der er kommet ny klinisk retningslinje for lumbal diskusprolaps. Martin Melbye har kontaktet Gitte og
foreslået et arrangement om dette emne. Oplægsholder Martin Melbye, Morten Zebitz, Thorvaldur
Palsson og Marianne Kongsgaard. Gitte arbejder med planlægning til forår 2016.
Det er fra oplægsholderne foreslået, at arrangementet afholdes en lørdag, men dette er ikke praktisk
muligt på Sofiendalsvej. Der arbejdes nu på et alternativt forslag til afholdelse af arrangementet og på
den økonomiske konsekvens af dette. Gitte tager sig af dette.

-

Medlemsønske om at vi kopierer et arrangement ”Når enden er god, er alting godt”, der afholdes i
Region Sjælland. Dette vurderes at være et lidt snævert emne, og derfor aftales det, at det evt. kunne
være i samarbejde med region Midtjylland. Gitte spørger Midt om dette.

-

Informationsmøde PKA. Det aftales at TR opfordres til at holde geografiske møder, hvor kommunale og
regionale TR kan planlægge sammen.
Gitte planlægger et møde i Aalborg.

-

Fra TR netværket er det foreslået, at holde et oplæg om træning i naturen. I nogle kommuner er man
allerede i gang med at træne udendørs i forskellige sammenhænge bla. borgere med GOP, demente,
KOL-, hjerte-, cancer- og diabetes rehabiliterings hold. Dette forslag opfattes, som et ”bredt” emne, hvor
vi kan forstille os, at mange medlemmer vil kunne have interesse.
Lars tager kontakt til Anne Mortensen i Jammerbugt Kommune, hvor man har erfaring med
udendørstræning.
Planlagte:

-

D. 12. april. Den skrøbelige ældre medicinske patient med Jane Andreasen.
Ulla Poulsen planlægger. Sidste tilmelding d. 4. april.
Der skal reklameres for arrangementet, da der pt. kun er 11 tilmeldte.

Afholdte:

-

d. 20. januar. Netværksmøde for fysioterapeuter der arbejder med Hverdagsrehabilitering. Sille
Frydendal holdt oplæg. Der var 15 tilmeldt
d. 26. januar. Diskusprolaps i nakke. Gentagelse af overtegnet arrangement i oktober. Der var 73
tilmeldt.
d. 27. januar Pia Ryom, psykolog på arbejdsmedicinsk klinik. Arbejdsrelateret stress. Der var 37 tilmeldt.
Der var afbud fra Pia Ryom, men Winnie Rasmussen afløste.

Aflyses
Gitte var i gang med at planlægge Sundhedskartelarrangement med filmvisning af ”Naturens uorden, med
efterfølgende debat med sygehuspræst. Filmen har været vist i TV, og efterfølgende har Sundhedskarteller
besluttet at arrangementet droppes.

Pkt. 12: Regionskonference og Folkemøde d.15. til d.19. juni
Preben er med i planlægningsgruppen. Er der nyt derfra?
Der er møde på mandag, hvor der skal laves program til Regionskonferencen, overvejende onsdag, da
torsdag vil dreje sig om forberedelse til Folkemødet.
Transport, har vi styr på dette?
Nogle mangler at bestille flybilletter, det kommer der styr på snarest.
Nyt fra Sekretariatet om emnet.
Internt administrativt er der aftalt fordeling af refusion/udgifter mellem Regioner og sekretariatet. Janus
informerer om dette.
RB dækker forplejning på udrejseaften og torsdag og fredag aften på Folkemødet.
Janus informerer om Shuttelbus ved ankomst til Rønne og til/fra Folkemødet. Der bestilles 35 cykler til
Rutsker, som kan bruges på skift.
Vi glæder os.

Pkt. 13: KORA rapport der viser store forskelle i antallet af Genoptræningsplaner der udfærdiges på
landets hospitaler.
Hvordan kan vi påvirke, at der sker en positiv udvikling i antallet af udfærdigede Genoptræningsplaner
Bilag 1: KORA rapport
Jo flere genoptræningsplaner, der udfærdiges, jo større muligheder er der, for at borgerne får det
genoptræning, som de har behov for, og desto flere fysioterapeuter kan komme i arbejde.
KORA rapporten skal læses meget detaljeret på de udvalgte spørgsmål, så ”tallene” læses rigtigt.
Der diskuteres rapportens indhold og resultater. Der reflekteres over de regionale forskelle.
Plan: Gitte tager kontakt til chefterapeut Hans E. Madsen og afsnitsledende terapeut Lillian Jespersen for
uddybning af resultaterne.

Pkt. 14: Repræsentantskab 2016
Der afholdes Repræsentantskabsmøde d. 4. og 5. november 2016.
Der skal vælges tre regionsbestyrelsesmedlemmer plus suppleanter til Repræsentantskabet, opstillingsfrist er
d. 15. maj 2016. Valget foregår i maj/juni måned.
Enhver repræsentant kan indsende forslag til ændringer af love og vedtægter samt forslag til beslutning og
diskussion på repræsentantskabsmødet. Deadline d.1. september kl. 12.00.

Læs mere om love og vedtægter på hjemmesiden.
https://fysio.dk/om-os/om-organisationen/love-og-vedtagter/#.VsRcaNI5DMA
Indledende diskussion om hvem der ønsker at stille op, og om der herfra er forslag til love, vedtægter og
diskussion på Repræsentantskabet.
På Regionsbestyrelsesmøde i august 2014 blev det besluttet at Repræsentantskabs suppleanter kan deltage i
Repræsentantskabet på Regionsbestyrelsens regning.
Diskussion om denne beslutning fastholdes i 2016
Der sendes, i disse dage, materiale ud med information om repræsentantskabsmødet.
Repræsentantskabsmødet bliver i år på Hindsgavl i Middelfart.
Forslag til Repræsentantskabsmødet skal sendes til Janus Pill i sekretariatet senest d.1. september kl. 12.00.
Der er flere fra regionsbestyrelsen, der påtænker at stille op til Repræsentantskabet.
Suppleanter inviteres med til repræsentantskabet af bestyrelsen. Dette understøtter at suppleanter kan få fri
fra deres arbejdsplads, da dette allerede er planlagt, og understøtter samtidigt at suppleanter tidligt forbereder
sig mødet.
Det aftales, at der planlægges et åbent medlemsmøde ca. 1½ uge inden repræsentantskabsmødet.

Pkt. 15: Regnskab 2015
Foreløbigt regnskab for 2015.
Bilag 2: Foreløbigt regnskab 2015
Regnskabet er foreløbigt da det først godkendes på Repræsentantskabsmødet i november.
Der er fra 2014 til 2015 overført et overskud på
84.271kr
Der er et overskud i 2015 på
64.500kr. (Der er i afholdt 18 arrangementer)
Dette beløb er søgt overført til 2016, til arrangementer og Folkemøde.
Bestyrelsen godkender afrapportering fra Regionsformanden.

Pkt. 16: EVT.
Intet

Pkt. 17: Planlægning af næste møder
Der er planlagt møde d. 10. maj. og d.8. september
Der skal findes ny dato for mødet d. 8. september, da Tina Lambrecht og Jette Frederiksen skal deltage på
første møde efter sommerferien, men ikke kan den dato. Der er udsendt Doodle for at finde en anden dato.
Første møde efter sommerferien holdes fredag den 26. august 2016.

Dagsorden punkter til næste møde den 10. maj:
- Repræsentantskab
- Folkemøde

Pkt. 18: Evaluering af mødet

Godt konstruktivt møde med passende dagsorden i forhold til tidsplan. God ro og næsten orden

