Referat Regionsbestyrelsesmøde
d.10. maj 2016
Afbud: Anne Kirstine Jensen og Christina Derosche
Dagsorden med referat indskrevet under punkterne.
Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent
Referat:
Preben valgt som ordstyrer og Lars referent.

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og tidsplan
Referat:
Janus skal gå tidligt og derfor flyttes der rundt på punkterne i dagsorden.

Pkt. 3: Opfølgning fra sidst
Referat:
KORA rapport om store regionale forskelle på hvor mange Genoptræningsplaner der skrives2007-2014
Gitte talt med Hans Madsen og Lillian Jespersen.
Rapporten har været behandlet af Regionsterapeutrådet. De kan ikke genkende tallene i rapporten.
Deres billede af virkeligheden er, at der nu skrives flere Genoptræningsplaner end tidligere, de korte
indlæggelsestider gør at fysioterapeuter nu har fokus på udredning af behov for genoptræning og GOP
skrivning.

Pkt. 4: Kort orientering fra regionsformand og diskussion af relevante emner
Referat:
Velfærdsalliance. Demonstrationer i alle nordjyske kommuner pånær Læsø og Brønderslev torsdag d. 12.
maj kl 17.00.

Gitte har deltaget i opstartsmøder, og udbredt budskabet via mails til TR og Facebook.
Læs mere på velfærdsalliance.dk
Fysioterapeuter på skadestuen, har tidligere været et politisk fokus område, hvor vi har holdt oplæg for
regionens FAM råd og informeret Ulla Astmann.
Der har været til møde på Slagelse sygehus om emnet, Rasmus Gormsen Hansen leder på Slagelse
sygehus havde taget initiativ til mødet. Hvad de tilbyder, læge input, også oplæg fra Horsens, Kolding mfl.
Der var deltagelse fra Aalborg Universitetshospital, Thisted sygehus og Gitte. På Aalborg
Universitetshospital er der nu interesse for at få fysioterapeuter på Skadestuedelen af FAM.
Vi håber at nordjyderne snart kan møde en fysioterapeut på skadestuen.

Innovations og iværksætterprisen. Den Nordjyske kandidat, Aalborg kommune og UCN, vandt landsprisen
og de 30.000 kr. Tina Lambrecht overrækker prisen på en arbejdsmiljødag for Aalborg kommunes ældre og
sundhedsafdelingen d. 20. maj i Europahallen.
TR aftale Regionshospital Nordjylland.
Gitte og Lisbeth Krabbe har forhandlet med sygehus direktør Henrik Larsen. God aftale hvor alle klinikker får
en TR på alle matrikler. I Skagen gigt og rygcenter en TR fælles for både ergo og fys.
TR dækning er optimal og alle har egen suppleant.
TR vilkår også rimelige.
Procedureaftale lokal løndannelse for ansatte i Region Nordjylland.
Aftalen er nu underskrevet. Det har været guld værd at CARMA fra universitetet har været inde over. Det er
blevet en aftale med fokus på synlighed og lighed. Der skal nu ryddes op i forhåndsaftaler, det forventes at
Elin Lau snart indkaldes til forhandlinger.
MED aftale nu underskrevet
Efter sammenlægning af Sygehus Vensyssel og Thy-Mors og ændringer af kliniksammensætninger skulle
aftalen fra 2015 opdateres, i forhold til navne osv. Dette er gjort og denne er underskrevet.
Vederlagsfrit
Der er som altid på skift noget oppe i kommunerne.
Tina har haft et indlæg på KL’s hjemmeside om at kommunerne underbudgetterer. Kommunerne har sat
færre penge af i 2016 end der blev brugt på ordningen i 2016. Uprofessionelt og ubehageligt for borgerne i
ordningen og fysioterapeuterne.
Der arbejdes på en pressemeddelelse til alle regioner.
Mariagerfjord kommune
Her har der igen været skriveri og bla. har sundheds og omsorgsudvalget nu lukket kommunens eget tilbud
på Vederlagsfri fysioterapi. Det ender altid ud med at fysioterapeuter. og borgerne i ordningen fremstår som
dyre.
Er i dialog med fysioterapi klinik i Arden om at invitere politikere i udvalget på besøg for at tale med brugere
af Vederlagsfri fysioterapi. Planlægges til uge 23.
Vesthimmerland kommune
Hverdagsrehabilitering. 4 terapeuter fordelt på 4 plejegrupper/plejeledere. Ene terapeuter har det svært,
deres psykiske arbejdsmiljø og arbejdsglæde er helt i bund.
Lisbeth Krabbe fra Ergoterapeutforeningen og Gitte er i dialog med terapeuter, TR og kommunal leder. De
skal nu have fat i politikerne for at informere om forholdene i kommunen.
Frikommune forsøg vedrørende vederlagsfri fysioterapi fortsættes i stærkt reduceret form.
Aalborg kommune
Planer om at fortsætte Frit valg på ortopædiske Genoptræningsplaner, uden den grundige evaluering der var
aftalt ved opstart.
Gitte er bekymret for ventetid, hvordan holdes den nede med den forlængede sagsgang. Hører nu at
kommune kun omtaler ventetiden, som tiden fra at borgeren melder sit valg af behandlingssted til
kommunen. Hvad med tiden fra GOP sendes fra hospitalet til borger meddeler sit valg?
Det er heller ikke undersøgt, om nogle udfører ser så få GOP patienter, at man bør se på, om kvaliteten kan
forventes at være i orden.
Ergoterapeutforeningen er bekymret, for om borgerne der vælger de praktiserende fysioterapeuter ikke
møder en ergoterapeut, selvom behovet for dette står i Genoptræningsplanen.
Lisbeth Krabbe og Gitte skriver til politikerne i Ældre og handicapudvalget, embedsmænd, TR og ledere i
ergo- og fysioterapiafdelingen.
Forsknings og udviklingssymposium.
Birthe Schelde Nielsen SU medlem, deltager fra de praktiserende i Styregruppen. Det var tidligere Preben

der sad på den plads. Vigtigt at der er en fra den sektor med, for at sikre at emner og oplægsholdere
interesserer de praktiserende.
Birthe har, af samme grund, meldt sig til planlægningsgruppen. SU har lidt overskud til at betale Birthes
frikøb, resten dækkes af arrangementspuljen.
Der gives igen i år 10.000kr til Forsknings og udviklingssymposiet.
Nibefestival, ER DU OK stand som er et samarbejde mellem FTF og LO.
En fysioterapeut TR har vist interesse. Denne henvist til Helle Kanstrup fra DSR, som står for bemanding af
stand.
Hvis de har brug for hendes hjælp skal vi betale for billet til Nibefestival.
Gitte har talt med Rasmus Prehn fra Socialdemokratiet vedrørende manipulationssagen. Planen er at få
Folketingsmedlemmer til at gå i dialog med partiets sundhedsordfører, for på den måde at få ændret
holdningen til vores fag.

Pkt. 5: Kort orientering fra Samarbejdsudvalgsmedlemmer
Referat:
BeneFiT Skørping har af SU fået godkendelse til etablere sig med en ekstra klinikadresse i Støvring. Det
sker på baggrund af de muligheder overenskomsten giver - og da etableringen af ekstra klinikadresse i dette
tilfælde ikke er i strid med praksisplanen, har BeneFiT Støvring fået grønt lys for det.

Pkt. 6: Kort orientering fra Region Nordjyllands Hovedudvalg
Referat:
Et forslag om sporing og lokalisering af ansatte. Hvor befinder de ansatte sig fysisk, et projekt man har kørt i
region midt. Vender muligvis tilbage til dette på et senere tidspunkt.
Må man have love at bede i arbejdstiden?? En forespørgsel for Universitets hospitalet. Blev sendt hjem til
den respektive leder om at give lov.
Ændring i MED- aftalen. Budget 2017 er åbnet og usikkert. Bloktilskud og omprioterings bidrag spiller
væsentlig ind på budgettet.
Tema dag i Hanstholm med hovedudvalget og politikere hvor der blev drøftet praksis og opgaveglidning i
hospitalsvæsenet.

Pkt. 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter
Referat:
Der har ikke været afholdt møde siden sidste Regionsbestyrelsesmøde.

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

Referat.
Bestyrelsen oplever at det giver nyttig viden om foreningen at læse Hovedbestyrelsesreferaterne.
Der bliver talt om det nye slogan der er under udarbejdelse.
Der blev spurgt ind til, hvad der menes med, at medlemmer af repræsentantskabet skal være mere aktive
mellem møderne. Der blev informeret om, at det alene er en ide, der er til drøftelse på Repræsentantskabet
og i Hovedbestyrelsen.

Pkt. 9: Nyt fra Sekretariatet
Referat:
Der er ansat en ny kommunikations og marketingschef i sekretariatet, som giver nogle nye muligheder i
forhold til rekruttering af medlemmer.
Janus skal til at arbejde mere politisk orienteret i forhold til især regionerne. Janus barsler en ny strategi over
for regionen.
Manipulations sagen har fyldt meget i hos de politiske konsulenter i foreningen. Danske fysioterapeuter har
lavet en 12 siders høringssvar til sundhedsministeriet. Sundhedsstyrelsen anbefalinger var at fysioterapeuter
ikke skal have lov til at manipulere. Status er at sundhedsministeren politisk sammen med et bredt flertal af
partier, arbejder for at fysioterapeuter fortsat kan udføre manipulationsbehandling.
Der er givet høringssvar en ny uddannelses bekendtgørelse, bekymring går på om uddannelsen bliver
forskellige fra skole til skole. Master of science titlen indgår ikke som en mulighed for fysioterapeuter
fremadrettet, hvilket danske fysioterapeuter finder meget beklagelig.

Pkt. 10: Politisk opgavevaretagelse
Status på hvor vi er inden for Børneområdet, Fysioterapeuter ansat i lægepraksis, Beskæftigelse og
Rehabilitering
Fysioterapeuter ansat i lægepraksis
Referat:
Der arbejdes i sekretariatet på en rapport der afdækker den økonomiske side af at have fysioterapeuter
ansat som hjælpepersonale hos praktiserende læge.
Børn:
bilag 1: opdateret statuspapir på området. Det der er sket siden sidst er markeret rødt.
Referat:
Vesthimmerlands kommune har bevilget 130.000 kr. til projekt vedrørende fysioterapeuter i folkeskolen.
Gitte er kommet med i kommunens styregruppe for projektet.
Lene opdaterer statuspapiret vedrørende Rebild kommune. Preben har taget kontakt til Aalborg kommune,
men har ikke modtaget svar.
Bestyrelsen er frustreret over at opleve at samtlige kommuner, på nær en, melder tilbage at der ikke er
økonomi til at iværksætte nye tiltag.

Hverdagsrehabilitering

Referat:
Gitte afventer at netværk for hverdags rehabilitering tager kontakt for at få annonceret netværksmøde. Gitte
afventer ellers kontakter hun netværket.
Beskæftigelse
Referat:
Intet nyt under solen.

Pkt. 11: Arrangementer
-

Marianne Christensen oplæg om akilleseneruptur.
Gitte planlægger efterår 2016. Afventer svar fra Marianne.

-

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.
Referat:
Afventer stadig svar fra oplægsholder.

-

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 oktober 2016
Referat:
Potentiel dato d.13/10-16 til afholdelse. Foreslår 3 timers foredrag med demo af scanninger.
Arrangementer skønnes umiddelbart for dyrt, set i forhold til de forholdsvis få som vil få gavn af det.
Lene går tilbage og ser om det kan strikkes anderledes sammen.

-

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 har været i dialog med Sanne i midt, de er interesserede men de er ikke kommet videre.

-

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.

-

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.
Referat:
Lars planlægger, har fået tilsagn fra Jammerbugt, mangler Vesthimmerland og Rebild.

-

Medlemsønske: Ganganalyse arrangement.
Referat:
Lene spørger Lars Henrik Larsen og han vil lave et ganganalyse arrangement i efteråret 2016.

-

Planlagte:
National klinisk retningslinje rodtryk i lænd. To ens arrangementer d. 30. og31. maj. 30
deltagere pr gang så der er mulighed for dialog og arbejde med patientcases. Tidlig deadline
hvorefter pladserne fordeles så flest mulige arbejdspladser tilgodeses. Oplægsholder Martin
Melbye, Morten Zebitz, Thorvaldur Palsson og Marianne Kongsgaard.
Gitte arrangerer. Der er tilmeldt 40 til d. 30. maj og 7 har tilmeldt sig d. 31. maj.

-

Arrangement om Modic forandringer. Den 19. september kl 19-22.Oplægsholder Hanne Albert.
Ina planlægger. 42 tilmeldt
Referat:
Centralt arrangeret Workshop om implementering af kliniske retningslinier i praksissektoren.18. maj kl.
17.30-20.30. Der er over 75 tilmeldt.

-

-

Afholdte:
D. 12. april. Den skrøbelige ældre medicinske patient med Jane Andreasen.
Ulla Poulsen planlagde. Der var tilmeldt 53
Seniormøde 20. april. Planlagt af Marianne Kongsgaard. Aflyst pga. for få tilmeldt
Psykologisk rehabilitering 25. april. Sundhedskartel arrangement. 40 tilmeldt

Pkt. 12: Regionskonference/Folkemøde d.15. til d.19. juni
Preben og Janus er med i planlægningsgruppen. Er der nyt derfra?
Der er styr på transport.
Hvordan skal Regionsbestyrelsen forberede sig til mødet?
Referat:
Vi er allerede langt i planlægningen. Regions konferencen starter om onsdagen, det bliver en classic
udgave, med fokus på erfaringsudveksling. Frivillighed og engagement efterlyses blandt medlemmer.
Foredrag fra forsker om frivilligheden i Danmark. Rune Baastrup har stiftet Deltager Danmark, og han
kommer og fortæller om hvordan man kan få folk til at engagere sig. Om aftenen kommer Tina Lambrecht
med et oplæg omkring det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.
Torsdag skal vi forberede os til folkemøde. 2500 arrangementer som bliver scannet for sundhedspolitisk
oplæg. Der arbejdes på at invitere politikere som vil lave en peptalk til os.
Der laves et sundhedstelt med sygeplejersker, fysioterapeuter, fodterapeuter mm. DFys har en stand i teltet,
og bestyrelsen får en opgave med at passe denne.

Pkt. 13: 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
Ulla Poulsen, Anne Kirstine Jensen, Lone Guldbæk og Lene Duus har tilkendegivet at de stiller op til
Repræsentantskabet.
Der skal findes en dato for medlemsmøde før Repræsentantskabet. Afholdes ca. 1½ uge før Rep.
Referat:
Ulla Poulsen, Lene Duus, Anne Kirstine Jensen, Lars Kristensen og Lone Guldbæk stiller op til
repræsentantskabet for regionsbestyrelsen i Nordjylland.
Åbent medlemsmøde før Repræsentantskabsmødet bliver mandag d. 24. oktober kl. 17.00.

Pkt.14: Revideret budget 2016 og budgetopfølgning 1. kvartal 2016
Budget 2016 er tilført 54.500kr fra 2015. På sidste møde blev dette ved en fejl opgivet til at være
64.500kr. De 54.500kr er fordelt med 25.000kr til regionsbestyrelsen/Folkemøde og 29.500kr til
arrangementer. Det er lavet et opdateret budget 2016.
Budgetopfølgning 1. kvartal 2016 viser at der er brugt 20% af årets midler.
Bilag 2: opdateret budget 2016
Bilag 3: Budgetopfølgning 1. kvartal 2016
Referat:
Bestyrelsen godkender det reviderede budget.
Budgetopfølgning tages til efterretning.

Pkt. 15: EVT
Referat:
Gitte stiller forslag om at ændre måden vi laver referat på. Vi beslutter at fortsætte som hidtil med at sætte
referatet ind under punkterne i dagsordenen. Det gøres fremover mere synligt hvad der er dagsorden og
hvad der er referat.

Pkt. 16: Planlægning af næste møde
Dato: d. 26. august 2016
Sted: Afholdes Sofiendalvej 95, 9000 Aalborg.
Dagsorden punkter:
Referat:
Mødet d.26. august holdes hos Ina i Træningsenheden Sofiendalsvej 95.
Der planlægges et møde tirsdag d.22/11-16
Efter mødet er dette møde flyttet til fredag d.25./11-16.

Pkt. 17: Evaluering af mødet
Referat:
Godt møde med gode input.

