
Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde d. 13. januar 2014 

Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej 3 Aalborg 

Dagsorden 

 
1: Præsentations runde 

2: Valg af ordstyrer og referent 

3: Godkendelse af dagsorden 

4: Opfølgning fra sidst   

5: Kort orientering fra regionsformand  

6: Kort orientering fra Samarbejds-udvalgsmedlemmer (Preben og Marit) 
Seneste SU møde d. 13. december 2013. 

7: Kort orientering fra Hovedudvalget (Gitte)  

8: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Tina og Ina) 
Seneste TR møde d. 20. november 

9: Kort orientering fra Hovedbestyrelsen (Gitte) 
Der kan stilles spørgsmål til referat fra mødet d.22. november  
Referat fra mødet d.10. december er godkendt men ikke kommet på hjemmesiden endnu. Gitte giver et kort 
referat fra mødet. 

10: Netværksgruppe med stud på UCN 
Gruppen har nedlagt sig selv. Der er mange studerende der deltager i Regionsbestyrelsens arrangementer, 
der er derfor ikke behov for arrangementer kun for stud på UCN. 
Diskussion: Hvordan sikrer vi os fremover at de studerende bliver knyttet til foreningen? 

11: Kommende arrangementer 
- Temaaften om kost d.16. januar (Jette). Der er 45 tilmeldte 
- Temaaften om diskusprolaps d. 27. februar (Gitte). Der er 74 tilmeldte, deadline d. 21. feb. Det må 
forventes at der kommer flere tilmeldinger. Skal vi flytte arrangementet eller blive på Sofiendalsvej? 
- Temaaften om Kinesiotape (Ulla). 
- Medlemsmøde om Journalføringspligt d. 24. april (Gitte). Gurli Pedersen fra DF kl. 16.30-19.00. 

Evaluere temaaften om akupunktur det aflyste valgmøde. 

Der er ingen generalforsamling i foråret 2014. Skal vi holde et møde med Fagpolitiks fokus? Vil der være 
interesse? 

12: Afholdelse af arrangementer 
Regionsbestyrelsen har indtil nu afholder gratis arrangementer, og derfor plejer det at være medlemsmøder 
og ikke decideret kursus. 
Diskussion: Hvordan vil vi gøre det fremover?  



13: Politisk opgavevaretagelse  
Evaluering af indsatsen før valg til Region og Kommuner 2013.  
Planlæg indsatsen første halvår 2014. 
Bilag 1. 

”Rufus” Hvordan deler vi de gode historier med hinanden, så vi kan brug dem når vi taler med politikere. 
Medbring gerne historier som du vil dele med Regionsbestyrelsen. 

14: Forretningsorden 
Regionsbestyrelsens Forretningsorden trænger til en revidering. Er sidst revideret? 
Bilag 2. 

15: Facebook 
Hvordan optimerer vi brugen af Facebook. 

16: EVT. 

17: Planlægning af næste møde 
22. maj. Samme dag er der KL’s Sociale temamøde i Aalborg, hvor Gitte gerne skal deltage.  
Medbring kalender så vi kan finde en anden dato. 

18: Evaluering af mødet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referat af Regionsbestyrelsesmøde d. 13. januar 2014 

AD.1 Præsentationsrunde med fokus på at Christina nyvalgt studerende får indsigt i hvem der sidder i 
Danske Fysioterapeuters regionsbestyrelse i region Nordjylland. 

Tilstede: Gitte Nørgaard RF, Tina Kaas Jensen, Ulla Poulsen, Christina Derosche, Ina Lesager, Preben 
Weller, Marit Bech, Anne Kirstine Jensen. 

AD.2 Dagens ordstyrer Marit og referent Tina. 

AD.3 Dagsorden godkendt. 

AD.4 Opfølgning fra sidst: 

På Bestyrelsesmødet d. 3. oktober så vi på 3. kvartals regnskab. Der var noget kørsel under administration 
udgifter. Det var Regionsformands kørsel, dette er nu flyttet til Regionsformandskontoen. 
 Øvrige opfølgningspunkter henhører under forskellige dagsordenspunkter. 

AD.5 Kort orientering fra regionsformand: 

Gitte har været på besøg hos Arkadens fysioterapi, og officielt overrakt dem diplom for deres indstilling til 
Innovations- og iværksætterprisen.  

Søren Eriksen, kredsformand Himmerland lærerkreds, sidder i UCN’s bestyrelse på en FTF plads, har talt 
med Ulla Astmann vedr. problematikken omkring fysioterapeutstuderende i praktikforløb hos 
privatpraktiserende. Hvis problematikken skal på dagsordenen i UCN’s bestyrelse skal Fysioterapeut 
uddannelsen selv få det sat på dagsordenen. 

Repræsentantskab 2014 – Region Nordjylland har 3 pladser og 2 suppleantpladser, opstilling hertil er d.15. 
maj 2014. 

Sundhedskartel holder møde med TR i Hovedudvalg, Sektor MED og Klinik MED d.23.januar 2014. 
Opfølgning på hvordan det går med MED arbejdet i Region Nordjylland. Ingen har endnu tilmeldt sig. Gitte 
sender reminder/rykker ud til Regionens TR. 

Møde i Styregruppen for Forsknings- og udviklingssymposiet. Arrangementet i 2013 blev aflyst. Der var 25 
tilmeldte. Man vil fortsat arbejde på at afholde arrangementet i 2014. Der var et forslag om at samarbejde 
med Midt eller invitere dem. 
Danske Fysioterapeuters sponsorat til symposiet blev drøftet nærmere, Regionsbestyrelsen ønsker kun at 
støtte medlemmer af Danske Fysioterapeuter.  Styregruppen mente ikke det var muligt at gøre forskel på 
deltagere. Man kan som sponsor ikke stille krav. 
Regionsbestyrelsen diskuterede, om man ville stå fast på beslutningen fra sidste møde eller ændre den. 
Giver vi sponsorat til arrangementet eller til medlemmerne? Vil Danske Fysioterapeuter vælge at støtte 
symposiet fremover med foreningens/medlemmernes penge, hvor ikke medlemmer såvel som medlemmer 
kan tilmelde sig. Andre regioner arrangerer Mini fagfestivaller.  

Konklusionen er at regionsbestyrelsen fortsat vil støtte Forsknings- og udviklingssymposiet økonomisk, med 
fokus på arrangementet. 

Gitte skal til halvårligt møde med Dorte Drachmann UCN. Gitte refererede kort hvilke emner hun gerne vil 
drøfte med Dorte. Bestyrelsen havde umiddelbart ikke nogle punkter at tilføje. 

AD.6 Orientering fra samarbejdsudvalget for praktiserende: 



Ansøgning om deling af ydernummer: bliver behandlet på den måde, at vilkåret for en deling er en samlet 
limitering (omsætningsloft) for ydernumrene fremadrettet. Omsætningsloftet beregnes som gennemsnittet af 
de seneste 3 års omsætning, fremskrevet til nutidskroner. 

Ansøgning om tildeling af nyt ydernummer, mødes konsekvent med et afslag. Begrundelsen fra regionen er, 
at der ikke er økonomi til udvidelse af den samlede behandlingskapacitet. 

Sammenlægning af økonomirammerne for vederlagsfri fysioterapi har medført en udvidelse af den samlede 
ramme på 15 mio. Ved sammenlægningen forpligter fysioterapeuterne til, maksimalt at yde 4 individuelle 
behandlinger i gennemsnit til patienter med progredierende lidelse med funktionstab (ikke-svært fysisk 
handikappede). Gives der fra 2015 mere end 4 behandlinger i gennemsnit, reduceres den samlede 
økonomiramme med op til 15 mio. – netop det beløb vi forhandlede hjem ved sammenlægningen. 

Vi følger henvisningsmønstret til fysioterapi i de Falck Healtcare - drevne klinikker i Thy. 

Der skal i 2014 udarbejdes en ny praksisplan. Der er besluttet en plan for udarbejdelsen. 2 fysioterapeuter 
sidder i arbejdsgruppen. 

En fysioterapeut er blevet pålagt at yde den behandling, som der er sundhedsfaglig belæg for. Patienten har 
ret til det antal behandlinger der vurderes at være behov, uagtet at fysioterapeuten samtidig måttet være 
bedt om at begrænse sit ydelsesmønster. Danske Fysioterapeuter følger afgørelse tæt. 

Landssamarbejdsudvalget har besluttet, at ved overdragelse af ydernummer til ny ejer, følger eventuelt 
omsætningsloft med. Det sikrer fysioterapeuterne, at vi fremadrettet kender vilkårene, når der 
overdrages/sælges et ydernummer. 

Landssamarbejdsudvalget besluttede samtidig, at man ved anvendelse af vikar, fremover kan blive pålagt et 
omsætningsloft, når man benytter vikar ud over 1 år. Der bliver således ens vilkår for § 17-ansættelse og 
ansættelse af vikar, når det rækker ud over 1 år. I begge tilfælde bortfalder eventuelt omsætningsloft, når 
man framelder den ansatte fysioterapeut og går tilbage til kun at være én fysioterapeut på ydernummeret/ 
kapaciteten. 

 

AD.7 Kort orientering fra Hovedudvalget: 

Gitte har sendt referater fra Hovedudvalget ud til bestyrelsen.  
Der er fokus på sygefravær. Medarbejderne har påpeget at det er vigtigt at se på årsag til sygefravær. Det er 
ikke ordentligt når en Sygefraværs samtale ender som en opsigelse, hvis samtalen går i den retning skal der 
indkaldes til en ny samtale. 
Tina har bemærket forespørgslen ang. at bytte fridagen 1. maj med fri Grundlovsdag. Hovedudvalget har 
vurderet at De ikke kan komme igennem med ønsket hos organisationerne. Gitte tager emnet med på den 
næste Regionale Organisations Samarbejdsmøde. Vigtigt at organisationerne har kendskab til 
medlemmernes ønske. 

 

AD.8 Kort orientering fra TR-netværket: 

Tina refererede kort fra sidste TRnetværksmøde med oplæg fra DSA, erfaringer med lokale lønforhandlinger, 

 

AD.9 Kort orientering fra Hovedbestyrelsen: 



Gitte har sendt referat fra Hovedbestyrelsens møde til bestyrelsen og spørger om der er spørgsmål hertil.  
Konkurrence styrelsens analyse af praksissektoren har været på dagsordenen. Hovedbestyrelsen mener at 
det er et stort problem at der ikke er noget kvalitets fokus i undersøgelsen. Hovedbestyrelsen skal på næste 
møde diskutere ydernummerordningen.  
Der kommer snart handleplan og talepapir vedr. fysioterapeutisk indsats målrettet børn i før skole og 
skolealderen. 
Arbejdsmiljø rådet er kommet en række anbefalinger til Hovedbestyrelsen, nu skal der arbejdes med 
anbefalingerne. Arbejdsmiljørådet holder møde pause i ca. et år.  

AD.10 Netværksgruppe med stud på UCN: 

Gitte har drøftet med netværksgruppen for studerende på UCN, hvor vidt behovet er for særskilte 
arrangementer for studerende. De studerende tilmelder sig regionsbestyrelsens arrangementer for alle 
medlemmer, hvorfor særskilte arrangementer ikke er nødvendige. Gruppen har opløst sig selv og håber at 
det er ok med Regionsbestyrelsen.  
Regionsbestyrelsen godkender dette.  
For fortsat at arbejde på at tilknytte studerende til foreningen kunne det være godt med en reklamepjece -” 
Det får du som studiemedlem af Danske Fysioterapeuter”, reklame på Facebook for regionsarrangementer, 
praktiksteders TR’er kunne give kort intro/reklame. Gitte besøger de studerende og introduceret til Danske 
Fysioterapeuter på 1.,  5. og 11. semester. 

AD.11 Regionsbestyrelsens arrangementer i 2014: 

 - Temaaften om kost d.16. januar (Gitte). Der er ca.50 tilmeldte. Pga. sygdom er ny oplægsholder aftalt. 

- Temaaften om diskusprolaps d. 27. februar (Gitte). Der er 88 tilmeldte, deadline d. 21. feb. Det må 
forventes at der kommer flere tilmeldinger. Der lukkes for tilmelding ved 110 personer. Arrangementet 
afholdes på Sofiendalsvej.  

- Temaaften om Kinesiotape (Ulla). Torben Blenstrup vil gerne give oplæg en onsdag i marts kl.17.00-20.00. 

- Medlemsmøde om Journalføringspligt d. 24. april (Gitte). Gurli Pedersen fra DF kl. 16.30-19.00. 

Temaaften om akupunktur forløb uden problemer. 30 tilmeldte. 

Ang. det aflyste valgmøde, så kunne noget tyde på at medlemmerne har fokus og energi andre steder. Det 
skal have lokal specifik relevans for den enkelte, og der skal være et trækplaster, en kendiseffekt. Det kan 
overvejes hvad bestyrelsen vil gøre ved folketingsvalg. Der er umiddelbart ikke grundlag for valgmøder til 
næstkommende regional og kommunalvalg. Bestyrelsen fortsætter med politisk arbejde i form af 
politikerbesøg. Vi vurderer at vi får meget ud af vores kommunikation med politikere. 

I år hvor der ikke er generalforsamling, lægges der op til at man kan afholde et møde med fagpolitiks 
indhold. I lyset af aflysning af valgmødet er vi i tvivl om medlemmerne overhovedet vil deltage i sådan et 
arrangement. Gitte vil forhøre Tina Lambrecht, om foreningen har noget specifikt hot fagpolitisk emne, som 
hun evt. vil informere om. 

AD.12 Afholdelse af arrangementer: 

Der afholdes kurser i forskellig regi, som regionsbestyrelsen ikke vil konkurrere med. Det er en god 
grundtanke at bestyrelsen står for at arrangere gratis temaeftermiddage og aftener, der rammer bredt i 
forhold til medlemmerne.  

Rammerne/kriterierne for bestyrelsens arrangementer er: 
- op til 100 deltagere 



- gratis for medlemmerne  
- ikke kursus med kursusbevis 
- temaeftermiddag/-aften af ca. 3 timers varighed 

AD.13 Politisk opgavevaretagelse: 

Når vi evaluerer indsatsen er den opstillede kvote næsten opfyldt. Valgmødet måtte aflyses. Møderne med 
politikerne forløb generelt rigtig godt. Der er politikere, som har citeret de oplysninger de fik ordret i 
medierne. Gitte har deltaget i samtlige møder, hvilket har vist sig at være en god indsats i forhold til at skabe 
politisk kendskab til regionsformanden. 

Fremtidige politiske opgaver: 
Vi skal mødes med politikere i de kommuner vi ikke besøgte før valget.  
Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Morsø og Vesthimmerland. 

Gitte udfærdiger liste over politikere som vi vil besøge. Gradvist tages kontakt til politikerne ang. 
mødedatoer. Regionsbestyrelsens medlemmer melder til, når Gitte melder datoer ud. 

AD.14 Forretningsorden: 

Vi retter forretningsordenen, til så den passer med den måde vi arbejder på. 
Når den er godkendt lægges den på hjemmesiden. 

AD.15 Facebook: 

Gitte er administrator for Facebook siden. 
Hvis man vil have noget på siden, henvender man sig til Gitte.  

AD. 16 EVT: 

Intet. 

AD.17: Planlægning af næste møde: 

Tirsdag d.29.april 2014 kl.9.00-15.00 

AD.18: Evaluering af mødet: Christina har en god oplevelse af mødet, til trods for at det ind imellem var lidt 
forvirrende og svært at følge med i alt det nye. 

 
 


