
Referat 

 

Referat af møde i: Dato for møde: 

Regionsbestyrelsen i 

Region Nordjyllan 
 

14. marts 9 - 15 

 

Dagsorden 
 

PKT 1: Valg af ordstyrer og referent 

 

PKT 2: Godkendelse af dagsorden. 

 
PKT 3: Opfølgning fra sidst 

 
PKT 4: Kort orientering fra regionsformand 

 

PKT 5: Kort orientering fra SU medlemmer (Preben og Marrit) 

 
PKT 6. Kort orientering fra Hovedudvalget (Gitte)  

Se referatet fra d. 6. februar udsendt pr. mail d. 6. marts 

 
PKT 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Tina og Charlotte) 

Der var TR netværksmøde d. 28. februar 

 
PKT 8. Kort orientering fra Hovedbestyrelsen (Gitte) 

Der har været møde d. 1. februar og d. 13. marts 

 
PKT 9: Valg af Regionsformand. 

Vi skal have udskrevet valg til ny Regionsformand. Danske Fysioterapeuters 

Sekretariat laver en tidsplan for valget. 

 

Eftersendes hvis den kommer inden mødet.  

 
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 aktuel status og udpegning.  

 

PKT 11: Kommende arrangementer 

 

Temaaften aften om albuer: Der arbejdes på at finde en dato her i foråret 

 

Temaaften om akupunktur: Ole Andersen kan til efteråret, så vi aftaler dato 

senere. 
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Forløbsprogrammer: Gitte har spurgt Lene Christoffersen om hun har noget 

nyt om dette. 

 

Temaaften om McKenziemetoden: Martin Melbye har tilbudt at holde et 

teoretisk oplæg, demonstration og debat.  

 

Neurorehabiliteringsrapporten: Marit har talt med Kristian og Helle Rovsing. 

Hun har et forslag med om at holde en debat aften med nogle politikere. 

 
PKT 12: 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. Vi ved at Annette Weigelt og Lene Christoffersen ikke genopstiller. 

Charlotte Krogh som sidder på en TR plads genopstiller ikke. 

 

Udkastet til Beretningen er til gennemsyn i sekretariatet. Eftersendes når den 

kommer retur. 

 

PKT 13: Skærpede krav til fysioterapeutisk Journalføring. 

Jvf.1. nummer 2013 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? 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144978 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144978 

 
PKT 14: Hvordan skal regionsbestyrelsen arbejde 

 På sidste møde kom vi frem til følgende 

 Intro dag hos Danske fysioterapeuter 

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

hvad man arbejder med. 

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

om praktiske ting vedrørende møderne og organisations 

sammenhæng. 

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

 Vi skal have lavet en check liste så medbring punkter til denne. 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144978
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144978
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PKT 15: 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 16: næste møde. 

 

PKT 17: evaluering af mødet. 

 

REFERAT 
 

AD 1: Anette blev valgt til ordstyrer og Preben som referent 

AD 2: Dagsorden godkendt. 

AD 3 og 4: Regionsformanden: Lene Christoffersen har i egenskab af 

netværksansvarlig for de praktiserende fysioterapeuter i Aalborg Kommune 

indkaldt til info-møde vedrørende frit valg på genoptræningsområdet. 

Orienteringen medførte en mindre debat, om placeringen af opgaven, hvem 

der kan byde ind og hvad skal der være af kompetencer, adgangsforhold mv. 

hos leverandører. 

 

I Mariagerfjord Kommune har kommunen et tilbud til vederlagsfri fysioterapi og 

har nu indgået en aftale med en klinik uden ydernummer. Regionsformanden 

har kommenteret på tilbuddet, hvor økonomien er i fokus. Kommunens tilbud 

er billigere end tilbuddet hos de praktiserende. Det kommunale tilbud 

indeholder overvejende holdtræningstilbud, hvor tilbuddet hos de 

praktiserende i højere grad indeholder tilbud til individuel træning – bl.a. i 

borgerens eget hjem. Gittes kommentar har derfor gået på, at det ikke er rigtig 

at sammenligne økonomi, når indholdet i tilbuddene er så forskellige. 

 

Ad 5: SU møde den 26. marts er blevet aflyst. Der er planlagt et møde vedr. 

fysioterapeut studerende i praktik hos praktiserende. 

 

Ad 6: Regionsbestyrelsen har modtaget referat fra mødet d. 6. februar. Der er 

ikke spørgsmål til referatet. 

 

Ad 7: Tina: Tillidsrepræsentanterne forsøger bl.a. at hente inspiration udefra. 

Senest en HR- medarbejder fra Regionen, der talte om social kapital. 

  

På sidste møde blev det afprøvet at en del af mødet blev afholdt i to grupper. 

Herved fik de kommunale og regionale TR’ere taletid til særlige fokusområder 

til egne områder. Det var en succes. 

 

Gitte: Forslag til fælles emne til kommende TR netværksmødemøder er TR 

vilkår og arbejdsmiljøområdet f.eks fælles med Arbejdsmiljørepræsentanterne. 
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Et fremtidigt emne og noget som rør sig både regionalt og kommunalt er 

medarbejdere i løntilskudsjob. 

 

AD 8: Gitte: den netop indgåede OK13-aftale afventer at blive sendt til 

afstemning på baggrund at lockouten indenfor lærerområdet. De faglige 

organisationer herunder Danske Fysioterapeuter ønsker at bakke op om 

lærernes krav om reelle forhandlinger.  

 

Danske Fysioterapeuter havde i oplæg til OK13 et ønske om, at kandidater 

skulle se sig selv i vores overenskomst. Der var i sundhedskartellet ikke særlig 

meget lydhørhed overfor ønsket, indtil AC foreslog, at alle kandidater skulle 

organiseres hos dem. Det ændrede sundhedskartellet prioritering og det 

medførte 5 konkrete kandidatgrader, der har fået et særlig lønskala i 

kommunerne og alle kandidatgrader i regioner er godkendt, men der har man 

ikke fået en specifik lønskala. 

 

Vedr. vederlagsfri fysioterapi: der har været et ønske fra en kommune om et 

frikommuneforsøg for vederlagsfri fysioterapi, hvor bl.a. mere kommunal 

styring var fokus. Danske Fysioterapeuter har haft foretræde i folketingets 

sundhedsudvalg og fik afværget en ændring på området. Danske 

Fysioterapeuter er indstillet på at indgå i dialog. 

 

Den nye hovedbestyrelse planlægger en 2 dages workshop i 

personlighedstest JTI. 

 

I juni 2018 har foreningen 100 års jubilæum. Første brainstorm er afholdt. 

 

Sidste år var direktøren og en sekretariats medarbejder i USA, hvor de bl.a. så 

en interessant hjemmeside. Den indeholder bl.a. kliniske retningslinjer, faglig 

reviews, måleredskaber, øvelsesprogrammer, demonstrationsvideoer mv. Der 

arbejdes på muligheden for at købe sig til log in til hjemmesiden.  

 

Der er lagt en plan for regionsformandsvalg i Region Nordjylland. 

 

Danske Fysioterapeuter planlægger at flytte sekretariatet. Der er nu 3 

lokaliteter i spil. Flytning skal ske i efteråret 2013. 

 

Danmarks Lærerforening planlægger demonstration den 20. marts kl. 17.00 i 

3 større byer bla. Aalborg.  Invitation er sendt til TR. 

 

Hovedbestyrelsens strategiplan er udarbejdet. 

 

Vedhæftes referatet 
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Hovedbestyrelsen har set på beskæftigelse for fysioterapeuter på det 

offentlige arbejdsmarked. 

 

Bilag fra HB vedhæftes referatet. 

 

Ad 9: HB har besluttet en procesplan for valg af ny regionsformand i Region 

Nordjylland, efter Tina Lambrecht er blevet valgt til foreningens nye formand.  

  

Der henvises til Notat fra Danske Fysioterapeuter. 

Vedhæftes referatet 

 

Regionsbestyrelsen tilslutter sig planen og Gitte meddeler sekretariatet, at 

valgprocessen kan iværksættes. 

 

Ad 10: MED- og hovedudvalg ligger nu fast. Det under klinikkerne ser noget 

forskelligt ud bl.a. på grund af deres meget forskellige størrelse. 

  

I nogen omfang forbliver MED-udvalgene i Regionens Ergo- og fysioterapier 

uændrede og det drøftes stadig hvordan det endeligt kommer til at se ud. 

  

Der pågår udpegning til hoved-MED, sektor-Med og  klinik-MED og vi har fået 

pladser på alle 3 niveauer. Der vil blive afholdt kurser for ledere og 

medarbejdere.  

  

Fysioterapeuterne sidder fortsat på en plads i hovedudvalg. Gitte byder fortsat 

ind på pladsen og der står en afløser klar, såfremt Gitte opnår valg som 

kommende regionsformand og dermed kan have overvejelser om at sige 

pladsen fra sig. 

  

AD 11: Akupunkturkursus er udsat til efteråret. Ole Andersen har tilbudt at 

stille op uden honorar. 

  

Der vil ikke blive afholdt møder vedr. forløbsprogrammer. Det forventes at 

blive arrangeret centralt fra. 

  

Vedrørende Mc Kenzie metoden: Martin Melbye har tilbudt at afholde 2½ 

times oplæg uden vederlag. Vi er interesserede – gerne i løbet af maj. 

  

Neuro-rehabiliteringsrapporten: der fremkom forslag om, at der bliver afholdt 

et temamøde sammen med beslutningstagere (gerne både kommunale og 

regionale politikere).  

 

Vi beslutter os efter en drøftelse til i første omgang at holde os til det 

fysioterapeut-faglige og afholder et temamøde i foråret. Forslag om, at mødet 
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afholdes i uge 16 eller uge 17. Fysioterapeut Helle Rovsing fra Neuro-

rehabiliteringsteam bliver inviteret til at komme med oplæg. 

Efter temamødet vil vi vurdere, om vi ønsker et politikermøde afholdt i 

efteråret. 

 

AD 12: Generalforsamling den 11. april 17.00 – 21.00: 

Regnskab: det endelig regnskab foreligger ikke endnu.  

Budget: med et lille forventet overskud fra 2012 overført til 2013 balancerer 

budgettet tæt på 0. 

 

Beretningen: Gitte vil fremhæve fokuspunkter fra den skriftlige beretning.  

Desuden forslag om, at Gitte beskriver regionsbestyrelsens og de enkelte 

medlemmers arbejde mht. organisationsarbejde, udvalg mv. for at beskrive de 

netværk og berøringsflader bestyrelsen har. 

 

Dirigent: der er lavet aftale med Britta Mølgaard fra DBIO 

Referent: Tina Kaas Jensen 

 

Valg: Annette Weigelt og Lene Christoffersen genopstiller ikke. De øvrige 3 på 

valg Anne Kirstine Jensen, Ulla Poulsen og Preben Weler genopstiller. Resten 

af regionsbestyrelsens pladser er reserveret til Regionsformanden, to Tillids 

Repræsentanter, en SU medlem og en studerende og er således ikke på valg 

til generalforsamlingen. Foruden valg af 5 medlemmer, skal der vælges 2 

suppleanter. 

 

Regionsformanden vil lave en oversigt + lave stemmesedler. 

Med hensyn til tidsplan henvises til referat fra forrige møde. 

Stemmetællere: Marit L og Jette T. 

 

AD 13: Ulla P: emnet tages op på baggrund af en artikel i Fysioterapeuten, 

samt på baggrund af en ny bekendtgørelse på området. Kravene er skærpede 

og alle uanset sektor, skal være opmærksomme på, at retningslinjerne følges. 

Det kan være fornuftigt at have en skabelon man følger, for at sikre at 

journalføring er korrekt. 

 

Gitte vil spørge centralt, om man vil gøre mere fra den kant for at udbrede og 

bedre kendskabet til kravene. 

 

AD 14: Der arrangeres af Danske Fysioterapeuter en informationsdag, hvor 

nye medlemmer af regionsbestyrelsen inviteres ind til foreningen.   

 

Der udover vil vi som aftalt på sidste møde inviterer de nye medlemmer ind på 

regionskontoret hvor Regionsformanden informerer med lokale relevante 

informationer. Bestyrelsen kommer med ideer til emner. 
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Det anbefales at de nye bliver ”klædt på” på til regionsbestyrelsesarbejdet 

snarest efter valg og gerne inden sommerferien. 

 

AD 15: Danske Fysioterapeuter opfordres til at satse på lederuddannelse, for 

at gøre nogle klar til at tage lederskab. Det er en langsigtet strategi, da det 

tager mange år at gøre medlemmer (læs: fysioterapeuter) klar til de øverste 

ledelsesstillinger. 

 

AD 16: Næste møde bliver afholdt den 21. maj 2013 på Sofiendalsvej kl. 9.00 

– 15.00. 

 

AD 17: Evaluering af mødet: 

 

Tina K: vi skal være opmærksomme på, at vi ikke lander alle arbejdsopgaver 

hos regionsformanden, men at den samlede bestyrelse/de enkelte påtager sig 

konkrete (mindre) opgaver. 

 

Der er et noget nuanceret syn på det, idet der allerede er medlemmer der har 

enkeltopgaver at tage sig af.  

 

Det er Gittes job/opgave at samle trådene og har det øverste ansvar for, at 

opgaverne bliver løst. 

 

Gitte er glad for den opbakning der er fra medlemmerne og de opgaver der 

løses af den enkelte. 

 

Punkt til næste møde: at få lagt en plan for politisk varetagelse. 

Samlet set et godt møde og den siddende bestyrelse har haft et rigtig godt 

samarbejde gennem valgperioden. 

     

     /Preben 


