
Regionsbestyrelsesmøde d. 9. oktober 2013 

Kl.9.00 til 15.00 Sofiendalsvej 3 Aalborg 

Dagsorden 

1: Valg af ordstyrer og referent 

2: Godkendelse af dagsorden. 

3: Opfølgning fra sidst   
Opfølgning fra mødet d. 15. august 2013. 

4: Kort orientering fra regionsformanden 

5: Kort orientering fra Samarbejds-udvalgsmedlemmer (Preben og Marit) 
Sidste SU møde d. 10. september 2013. 

6: Kort orientering fra Hovedudvalget (Gitte)  
Orientering fra Budgetkonference d. 21. og 22. august 
Referat fra møde d. 10. september er ikke godkendt. Gitte giver en kort referat fra mødet. 
Møde d. 2. oktober. Gitte deltog ikke. 

7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Tina og Ina) 
Sidste TR netværksmøde d. 27.august. 

8: Kort orientering fra Hovedbestyrelsen (Gitte) 
Referat fra mødet d.26. juni, link til DF hjemmeside er udsendt tidligere. Der kan stilles spørgsmål til 
referatet. 
Referat fra mødet d.29. august er ikke godkendt. Gitte giver et kort referat fra mødet. 

9: Kommende arrangementer 
- Temaaften om akupunktur med Ole Andersen. 28. oktober kl. 17.00. Gitte arrangerer 
- Valgmøde 24. oktober. Behandles under senere punkt. 
- Kostens betydning for genoptræning efter operation, indlæggelse, svækkelse osv. Planlægges forår 2014. 
Jette står for kontakt til diætist. 
- Diskusprolaps. Martin Melbye har tilbudt at holde en temaaften om diskusprolaps. 
- Kinesio tape kursus. Jette er kommet med forslag. 
 
Evaluering af afholdte arrangementer: 
- Neurorehabilitering d. 5. september.  Skal vi holde et møde med politikere om emnet? 
- Albue temaaften d. 24. september 

Forsknings og udviklingssymposium støttes med 10.000kr.  Penge vi har fået overført fra 1012. 
Fysioterapeuter der ikke er medlem af Danske Fysioterapeuter kan deltage i arrangementet. Dagen 
arrangeres på skift af UCN, Genoptræningsenheden i Aalborg kommune og Ergo.- og Fysioterapiafdelingen 
på Aalborg Universitetshospital.  
Diskussion: Hvad er vores holdning til at støtte noget hvor ikke medlemmer kan deltage? 

 



10: Politisk opgavevaretagelse  
A:Der afholdes valgmøde d. 24. oktober kl. 19.00. Ann Sofie Orth er ordstyrer. De andre organisationer i 
sundhedskartellet inviterer også deres medlemmer. 
Der deltager fire politikere. Jess Laursen, Venstre, Regionsråd.  Medzait Ljatifi, Socialdemokratiet, 
Regionsråd. Anna Kristine Olesen, Socialdemokratiet, Aalborg kommune. Leon Sebbelin, Radikale, Rebild 
kommune. 

Vi skal have aftale emner og spørgsmål til politikerne osv. 
 
B: politiker besøg. 
Der har været afholdt møde med nogle politikere og der er lavet aftaler med andre, i følge den liste vi lavede 
på sidste Regionsbestyrelsesmøde.  
Der sendes opdateret liste før mødet eller denne udleveres på mødet. 

11: Regionskonference d. 2. og 2. september. 
Evaluering af vores deltagelse. 

12: Budgetopfølgning 1. halvår 2013 
Vedhæftet som bilag, konto 106 er Nordjyllands faneblad. 
Det ser ud til at vi bruger alle pengene i 2013. 

13: Innovations og iværksætterpris. 
Danske Fysioterapeuters sekretariat har lavet ny plan, dette for at udbrede kendskabet til den nye pris. 
- Der kommer noget på den centrale hjemmeside. 
- Der kommer noget i fysioterapeuten nr, 10 ca. 18. oktober 
- fælles deadline i alle regioner for indsendelse af kandidater d. 25. november. 
- Regionsbestyrelserne skal udpege deres kandidater, som får overrakt diplom og blomster på 
arbejdspladsen. Disse kandidater offentliggøres d. 16-19. december. 
 
Vi skal have aftalt hvordan vi udpeger den Nordjyske kandidat i først i december.  

14: Socialt arrangement for Regionsbestyrelsen 
Vi skal have planlagt et socialt arrangement. 
Skal det være i december? F.eks. samtidigt med at vi skal udvælge den Nordjyske kandidat til Innovations 
og Iværksætterprisen. 

15: Fald i antallet af Regionale fuldtids stillinger  
I Politiske nyhedsbrev nr. 5  kan man læse at vi den eneste region der har et fald i fuldtidsstillinger for de 
regionalt ansatte. 
Er der en forklaring på dette, eller skal vi have sat fokus på dette? 
 
16: Planlægning af næste møder: 
Vi skal planlægge forårets møder. Husk kalender 
Punkter til næste møde 
  
17: EVT. 

18: Evaluering af mødet: 

 



Referat  
Tilstede: Gitte, Ulla, Tina, Lone, Karin, Preben, Ina, Anne Kirstine og Jette 

Afbud: Marit 

Ad. 1: 1: Valg af ordstyrer og referent 

Ordstyrer: Anne Kirstine  
Referent: Jette 

Ad 2: Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden godkendt, under eventuelt skal der tilføjes: Manglende genoptræningsplaner fra Skadestue 
samt frivillighedscharter. 

Tidshorisont pkt. fra 9-12 pkt. 1-10, 12:30-15 pkt. 11-18. 

Ad 3: Opfølgning fra sidst   

Gitte orienterer, at der sidste gang blev oplyst at de nyuddannede får job som fysioterapeuter(oplysning fra 
DSA), men efter et Tillidsrepræsentant møde er Gitte blevet oplyst om, at nogle nyuddannede er i arbejde 
som f.eks. personlighjælper. De figurerer ikke som ledige men har ikke i job som fysioterapeut. 
Der skal være en opmærksom hed på dette, når der ses på ledighedsstatistik. 

Ad 4: Kort orientering fra regionsformanden 

Gitte oplyser følgende: 
Ud fra MSI rapporten valgte vi på sidste møde, at der skal mere fokus på at informere medlemmerne om 
hvad Regionsbestyrelsen arbejder med. Ved de arrangementer der har været siden har Gitte informeret 
kort om Regionsbestyrelsens aktuelle arbejde/fokusområder/kommende arrangementer. 
Danske Fysioterapeuter Region Nordjylland har fået en Facebook side. Denne kan bruges til at vise hvad 
Regionsbestyrelsen og Regionsformanden har i gang.  

Det er meningen at Regionsbestyrelsen kan oploade til Facebook siden. Det aftales at vi på næste møde har 
et punkt om dette. Hvordan og hvad. 

Kommunalt ansatte: 
Gitte har været til møde i Brønderslev kommune, om honorering af TR og AMR. Der er ny ledelses struktur i 
kommunen, som har medført færre Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter.  
Kommunen havde selv udregnet hvor mange penge der ikke længere blev udbetalt som tillæg. 
Ca.460.000kr som blev fordelt på de tilbageværende Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter. 
Altså en kommune der er villig til at tale om ”Tilbageløbsmidler”. Tillæg til Tillidsrepræsentanter og 
Arbejdsmiljørepræsentanter blev oprindeligt taget fra Ny løn midler, altså fra overenskomsten. 

Gitte har også været til møde i Mariager fjord Kommune om Tillidsrepræsentant og 
Arbejdsmiljørepræsentant aftale. Det var ikke muligt at få en central aftale om at få midler i spil fra ophørte 
TR tillæg. Altså ikke villighed til af få Tilbageløbsmidler i spil.  



Regionalt ansatte: 
Forhandlings organ er igen i gang med arbejdet med en ny MED aftale, der ses på om Region Hovedstadens 
ny MED aftale kan være ide grundlag. MED udvalgene i den ny Ledelsesstruktur er begyndt deres arbejde. 

Der har været Sundhedskartel og ROS møde. Stort emne på begge møder var det manglende MED 
samarbejde. MED samarbejdet er blevet ”aflært” i den nye ledelsesstruktur. 

På Forhandlingsudvalgets møde blev det præciseret at det skal være muligt at opnå at afgående TR bevarer 
sit tillæg. Dette er intentionen med aftalen. Det kræver at man har været aktiv Tillidsrepræsentant i f.eks. 
4-5 år.  
 Der er ikke i overenskomst perioden afsat penge til lokal løndannelse og Region Nordjylland vil ikke i år 
afsætte midler til dette. Der vil fra Region Nordjyllands side ikke blive taget initiativ til at indkalde de faglige 
organisationer til lønforhandling. De faglige organisationer har ret til at anmode om en lønforhandling og 
Region Nordjylland stiller gerne op. Økonomi til lokal løndannelse skal findes på driftsbudgetterne. 

Gitte har været til pressetræning hos Bo Christensen i Danske Fysioterapeuters sekretariat. 

Gitte har talt med Peter Larsen, konstitueret sundhedsfaglig direktør om at der skal være en fysioterapeut 
med, når der nedsættes gruppe der skal arbejde videre med implementering af Neurorehabilitering 
rapportens anbefalinger. Det er vigtigt at der kommer en Fysioterapeut med i arbejdsgruppen, og det er 
vigtigt at den person har fokus på både akutfasen og fase 2 og 3.  

Der er kommet to nye pjecer til brug ved dialog med fysioterapeuter om medlemskab.  
En pjece om fordele ved at være offentligt ansat medlem, og en der er vejledning til TR. 

Ad 5: Kort orientering fra Samarbejds-udvalgsmedlemmer (Preben og Marit) 
seneste SU møde d. 10. september 2013. 

Der har været møde 10/9 og der er møde igen 10/12, Gitte var ikke til mødet den 10/9. 

Fra seneste møde: 
 
Det endelige referat er ikke kommet ud endnu. Der var rettelser til referatet fra fysioterapeuternes side og 
der er endnu ikke kommet respons på dette. 

Ansøgning om ydernummer til Sundhedshus i Suldrup fik som vanligt afslag – denne gang til trods for bred 
opbakning – især fra lokale politikere. Forvaltningen står fortsat fast på at der ikke kan tildeles nye 
ydernumre og henviser til praksisplanen. I det nye år skal praksisplanen revurderes og der var politisk 
tilkendegivelse om, at se på mulighederne for udvidelse af kapaciteten. Det hilser fysioterapeuterne meget 
velkommen. 

Midler til projekter: Alle søgte projekter blev godkendt. Der kommer via overenskomstmidler kr. 76.000 om 
året til kvalitetsudviklingsprojekter i Region Nordjylland og de seneste 3-4 år er der blevet overført ubrugte 
midler, så der efterhånden var kr. 197.000 til rådighed. Efter gennemførelse af netop godkendte projekter, 
vil der være kr. 53.000 til rest. 

Der var forslag om en § 2 aftale på træning til patienter med knæartrose, inspireret af GLAiD-projekt der 
kører i øjeblikket. På det foreliggende grundlag kunne fysioterapeuterne ikke godkende aftalen. Forslaget 
vil efterfølgende blive behandlet i arbejdsgruppe og evt. godkendt på mailrunde. 



 

Ad 6: Kort orientering fra Hovedudvalget (Gitte)  
Orientering fra Budgetkonference d. 21. og 22. august 
Referat fra møde d. 10. september er ikke godkendt. Gitte giver en kort referat fra mødet. 
Møde d. 2. oktober. Gitte deltog ikke. 

Budgetkonference: 8 grupper og 8 oplægsholdere. Medarbejdere var ikke en del af de politiske grupper. Da 
der var tilbagemelding på plenum blev politikerneinformeret om medarbejderes input og 
opmærksomhedspunkter. 

Hovedudvalgs møde 10. september. Referat er udsendt til Regionsbestyrelsen.  
Økonomi aftale 2014: produktivitets stigning på 2,4% og rammebesparelse på 1,4% 
Medicinsk område forsøges friholt for rammebesparelse. Fordi de ofte har overbelægning. 
De ansatte forventer at det bliver svært at opnå produktivitets stigningen, når der efterhånden har været 
sparet så meget gennem mange år. 

Senioraftale: man vil fremover kun kunne forvente at får en senioraftale hvis der er et fastholdelses 
element, altså at man vil stoppe hvis man ikke får aftalen. Og ”man skal ikke kunne erstattes”. Både faglig 
og sociale kompetencer vægtes. 

 MED: Medarbejderne oplyser at det ikke går optimalt i disse udvalg.  

Ad 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Tina og Ina) 
Seneste TR netværksmøde d. 27.august. 

Ansættelse med løntilskud må ikke indgå i normeringen. Desværre kunne DSA kunne ikke komme, de 
kommer på næste møde. Det forsøges at få ergoterapeuterne med til mødet med DSA.  DSA kommer fra 9-
12 den 20, og oplyser om rammerne for ordningen. Det vigtige er man får håndteret ansættelse med 
løntilskud på en god måde. 
Træningsenheden Aalborg Kommune har lavet en praksis for ansættelse i løntilskud og andre særlige 
stillinger. 

Social arrangement:  skulle specificeres , det er udarbejdet og de ønsker at få undervisning i personligheds 
ressourcer, ennagram. 

AMIR: Pjece omkring afklaring omkring arbejdsmiljørepræsentant og TR roller. Dog mangler der noget 
omkring ledelsesniveau.  

Forslag om at TR og AMIR skal holde et møde sammen, hvor man kan arbejde sammen, om de ting som 
man hver især varetager. 

Ad 8: Kort orientering fra Hovedbestyrelsen (Gitte) 
Referat fra mødet d.26. juni, link til DF hjemmeside er udsendt tidligere. Der kan stilles spørgsmål til 
referatet.  
Referat fra mødet d.29. august er ikke godkendt. Gitte giver et kort referat fra mødet. 

Ingen spørgsmål til referatet fra d. d. 26. juni. 



Gitte giver et kort referat fra mødet d. 29. august. 

- Nedsat et rådgivende forum for vækst blandt selvstændige fysioterapeuter. HB udpegede Morten 
Høgh og Sanne Jensen. Resten af udvalget skal bestå af personer der arbejder med iværksætteri og 
erhvervsfremme. 

- Lederindsats. Der arbejdes på en lederundersøgelse, for at finde behov og afklare prioritering. Der 
skal fremover fokus også på private ledere. Der kommer nu en ”Ledernyhedsmail”. 

- Evaluering af RF valg i Midt. Det skal fremover være et mere kompakt og forkortet forløb. 
- Presseplan med mindste mål for hvor meget DF skal være synlig. Presse indsatsen er vigtig ift. MSI. 
- Regions og kommunal valgkampen.  Der er sat mål for kontakt med politikere og der er udarbejdet 

tal talepapirer. 
 

Ad 9: Arrangementer 

Akupunktur: Ole kommer den 28. oktober kl. 17.00. Der er nu 23 tilmeldte.  

Valgmøde: Tages senere 

Diætist: Mediq har tilbudt at komme gratis, har vi nogle kommentarer til det Det er et stort firma, og 
dækker et stort område i sundhedsverden. Det diskuteres, om det er dem vi skal have til at undervise, da 
de er gode til de syge patienter. Vi ønsker at det skal være en diætist, som kan oplyse alle former for 
fysioterapeuter, og vi ønsker at det skal være fysisk mad, og ikke noget proteindrik mv.   

Kender vi nogle fysioterapeuter som også har fokus på dette? – Diætist på Aalborg UH, Dronninglund har 
en kommunal ansat, som arbejder sammen med fysioterapeuter.  Karin kontakter en på sygehuset, og 
vender tilbage til Jette og Gitte. 
Afholdes januar 2014 

Diskusprolaps: Tilbud fra Martin Melbye. Vi siger ja tak.  

Kinesio: Et muligt emne til en temaaften? En appetitvækker på emnet, ikke et kursus. Vi prøver at arrangere 
noget til foråret (marts). Ulla er tovholder.  

Årsmøde for praktiserende: D. 29. oktober fra kl. 18.30 til 21. Klaus Pedersen erhvervskonsulent i DF  
deltager. Han skal fortælle, om udviklingspotentialet for dig og din 
arbejdsplads. Hvilken vej vender pilen for praksissektoren og hvordan får du 
personlig og faglig udvikling i fremtidens praksissektor. Der vil også være 
orientering omkring samarbejdsudvalget, og hvad der er sket i regionen. 

 

Evaluering af arrangementer: 

Neurorehabilitering: Fin aften, der deltog ca. 70.   
Hvordan kommer vi videre, skal vi have et opfølgende møde om emnet hvor vi inviterer politikere? 
Vi oplyser om problematikker når vi mødes med politikere og vi tager det på som emne til valgmøde d. 24. 
oktober. Det foreslås også at vi bruge avisen til at oplyse flere om, at det ikke er så forkromet, som det 



kunne være. Vi kunne jo bruge det, som vi har lært på regionskonferencen. 
Plan: Vi tager det med ud til politikerne og det debat møde der kommer, og der skrives en artikel om emnet 
(efter det er blevet clearet med de forskellige ’tilbud’ i regionen). 

Albuer: God aften, med 45 deltagere. Godt, at lægen blev, og så og hørte hvad terapeuterne gjorde.  

Forskningssymposium: Hvad er vores holdning til, at ikke-medlemmer kan deltage? 
Det er muligt at lave brugerbetaling. Det forslås, at ikke-medlemmer skal have en højere pris, gerne det 
dobbelte.  Gitte går videre med, at vi vil have differentieret betaling. Hvis ikke arrangørerne går ind for 
dette ydes der ikke tilskud næste år. 
Arbejdsgruppen bag årets Forsknings symposium er bekymret over for få tilmeldte. De har overvejet at 
aflyse. Gitte har sendt opfordring til at tilmelde sig nu til Ledere, Tillidsrepræsentanter og 
Samarbejdsudvalg medlemmerne.  

Ad 10: Politisk opgavevaretagelse  
A:Der afholdes valgmøde d. 24. oktober kl. 19.00. Ann Sofie Orth er ordstyrer. De andre organisationer i 
sundhedskartellet inviterer også deres medlemmer. 
Der deltager fire politikere. Jess Laursen, Venstre, Regionsråd.  Medzait Ljatifi, Socialdemokratiet, 
Regionsråd. Anna Kristine Olesen, Socialdemokratiet, Aalborg kommune. Leon Sebbelin, Radikale, Rebild 
kommune. 

Vi skal have aftale emner og spørgsmål til politikerne osv. 

B: politiker besøg. 
Der har været afholdt møde med nogle politikere og der er lavet aftaler med andre, i følge den liste vi lavede 
på sidste Regionsbestyrelsesmøde.  
Der sendes opdateret liste før mødet eller denne udleveres på mødet. 

A)Valgmøde d. 24. oktober kl. 19.00. 
Pt. kun 1 tilmeldt, Gitte sender en reminder ud til ledere, SU og Tillidsrepræsentanter for at få dem til at 
reklamere for mødet. Sundhedskartellet er inviteret. 

Politikerne får 3 min hver til at præsentere sig selv i. 
For at få en god debat, sender vi lidt oplysninger og informationer om mulige emner, til politikerne. 

Emner: Neurorehabilitering, mere træning mindre kniv, psykiatri, FAM/skadestuerne, studerende i praktik 
samt øget optag af studerende. Fra frivillig til kompetente fysioterapeut, hvordan udnytter vi ressourcerne, 
og hvordan højner vi kvaliteten? Fysisk aktivitet til børn – hvad med den nye skolereform? 

Spørgsmål: Hvis fysisk aktivitet er fremtidens medicin, hvordan kan vi implementere dette?  
Bør alle børns motorik ikke screenes når de starter i skole? 
 Antal borgere pr fysioterapeut – hjælp til selvhjælp? 
 Flere uddannede, nulvækst og svært at have praktikanter i det private, hvor skal de nyuddannede 
fysioterapeuter gå hen efter endt uddannelse? 
 Gå fra frivillighed til kompetent personale. Er det nok at give børnene en bold, eller skal der nogle 
kompetente fagfolk til at guide børnene, så de husker det, når de bliver ældre. 
Hvorfor er der ikke ansat fysioterapeuter i Psykiatrien til KRAM faktor. 



Dobbelt KRAM (Kompetencer, relation, accept og mestring) 

Har Ann Sofie nogle spørgsmål? – Vi kan bruge de papirer, vi har fået centralt fra (nøgle). Gitte står for det 
praktiske. Vi aflyser, hvis vi er under 20 personer. Vi satser på, at det ikke aflyses! 

B)Politikerbesøg:  

Oversigten er sendt ud til bestyrelsesmedlemmerne, Gitte har haft svært ved at få fat i Henrik Jørgensen, 
men hun prøver igen.  Per Husted er vi også ved at få en aftale med. Preben tager med til mødet med 
Mogens Jespersen i næste uge. 

Når vi er ude, så går vi efter talepapirerne, tal materialet og hvad der er relevant i kommunen og Regionen.   

Vi skal huske at skrive noget på facebook eller hjemmesiden, når vi er ude, så medlemmerne får øje for at vi 
gør noget for fysioterapien. Vi skal tænke på, hvor vi møder dem henne (placering), men hellere at de er i 
’egne lokaler’ og vi får tid med personerne. 

C) Valgmøder i Nordjylland: 
Hvordan ved vi, hvornår og hvor der er vælgermøder? Vi må informere hinanden. Gitte vil gerne vide, når 
der sker noget i lokalområderne, og vi skal vurdere, om vi kan komme af sted til det.  
Vi kan opfodre via mail og facebook til at vores medlemmer møder op til lokaldebatterne.  
Gitte udleverer papir hvor Region hovedstadens Regionsbestyrelse, giver gode råd til hvordan man deltager 
i et vælgermøde. 

Ad 11: Regionskonference d. 2. og 3. september. 
Evaluering af vores deltagelse. 

Evalueringen har været god, og Regionsbestyrelsen er også meget tilfreds med dagene. 

Taler: Forberedelsen var ok, det var lærerigt, men der var for kort tid til at ændre i talen. Men godt i 
grupperne.  

Ofte er det bedste virkemiddel Rufus (den jordnære historie), derfor vil det være en god idé, hvis vi deler 
vores historier, så vi får historier fra flere områder, og derved bliver bedre til at bruge Rufus. 

Pkt. til næste møde, samling af Rufus’er.. 
Vi kan invitere Bo Christensen til et møde, for at lære mere om læserbreve osv. 

Ad 12: Budgetopfølgning 1. halvår 2013 
Vedhæftet som bilag, konto 106 er Nordjyllands faneblad. 
Det ser ud til at vi bruger alle pengene i 2013. 

Budget: Der mangler stadig nogle ting, som hører til i forårets regnskab. Det forventes, at vi bruger alle 
pengene.  Der er øget omkostninger i forbindelse med politikerbesøg, dette er blevet pålagt centralt fra, og 
dette vil kunne ses på godtgørelse samt frikøb. Der spørges ind til kørepenge til administration, hvad er 
det? Gitte følger op på dette. 

Ad 13:  Innovations og iværksætterpris. 
Danske Fysioterapeuters sekretariat har lavet ny plan, dette for at udbrede kendskabet til den nye pris. 



- Der kommer noget på den centrale hjemmeside. 
- Der kommer noget i fysioterapeuten nr, 10 ca. 18. oktober 
- fælles deadline i alle regioner for indsendelse af kandidater d. 25. november. 
- Regionsbestyrelserne skal udpege deres kandidater, som får overrakt diplom og blomster på 
arbejdspladsen. Disse kandidater offentliggøres d. 16-19. december. 
 
Vi skal have aftalt hvordan vi udpeger den Nordjyske kandidat i først i december. 

Vi har fået 2 forslag på nuværende tidspunkt.  Det er muligt at indstille sig selv, der skal ikke opstilles 
yderligere kriterier.  Alle forslag diskuteres, og hvis ikke der opnås enighed, så stemmes der om forslagene. 

DF skal have kandidaterne midt i december, dvs. vi skal have møde i december, hvor vi udpeger 
kandidaten. 

Vi finder kandidat den 2/12 2013 kl. 15:00- et max 2 timers møde. 

Ad 14: Socialt arrangement for Regionsbestyrelsen 
Vi skal have planlagt et socialt arrangement. 
Skal det være i december? F.eks. samtidigt med at vi skal udvælge den Nordjyske kandidat til Innovations 
og Iværksætterprisen. 

Julefrokost bliver torsdag den 12/12 2013 kl. 18:30 – Gitte finder et spisested. 

Ad 15: Fald i antallet af Regionale fuldtids stillinger  
I Politiske nyhedsbrev nr. 5 kan man læse at vi den eneste region der har et fald i fuldtidsstillinger for de 
regionalt ansatte. 
Er der en forklaring på dette, eller skal vi have sat fokus på dette? 

Det kan skyldes, at det ikke blev ændret i forbindelse med reformen i 2007. Tallene kan ikke stå alene, og 
der er jo forskel på, hvilke opgaver varetages i hvilke regioner. Vi skal vide noget mere om tallene, hvilke 
forskelle er der i regionerne mv.  
 Disse tal kan bruges, når vi taler med politikerne.  

Punktet kan tages op igen senere. 

Ad 16: Planlægning af næste møder: 
Vi skal planlægge forårets møder. Husk kalender 
Punkter til næste møde 

Det næste møde er mandag den 13. januar 2014 
Efterfølgende tirsdag den 11. marts 2014 og 22. maj 2014. 

Ad 17: EVT. 

Der mangler genoptræningsplaner fra skadestuerne, de opfylder ikke kravene. Skadestuerne udarbejder af 
princip ikke genoptræningsplaner. 

FTF holder møde om Frivillighedscharter.  Umiddelbart ingen fra regionsbestyrelsen, som har mulighed for 
at deltage. 



 

Ad 18: Evaluering af mødet 

Ikke nået  

 

Punkter til næste møde: 

Danske Fysioterapeuter Nordjyllands Facebook side. Hvordan og hvad. 
Politisk opgavevaretagelse. Vi kan lære af hinandens Rufus’r og fortælle den gode historie. 

 


