
Referat 

 

Referat af møde i: Dato for møde: 

Regionsbestyrelsen, Region 

Nordjylland 
 

15.08.13 – 9.00 – 15.00 

Deltagere: 

Gitte, Lone, Karin, Preben, Ina, Marit, Anne Kirstine, Jette og Tina 

 

Afbud: 

Ulla 

 

Dagsorden 
 

1: Valg af ordstyrer og referent 

 

2: Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen er meget fyldig så der skal laves en tidsplan.  

Vigtigt at vi overholder at pkt. 4-8 er kort orientering og ikke diskussion. 

 

3: Opfølgning fra sidst   

Opfølgning fra mødet d. 21. maj 2013. 

 

4: Kort orientering fra regionsformand 

 
5: Kort orientering fra Samarbejds-udvalgsmedlemmer (Preben og Marit) 

Sidste SU møde d. 11. juni 2013. 

 
6: Kort orientering fra Hovedudvalget (Gitte)  

Referat fra mødet d.8. maj er udsendt d. 4. juni. Der kan stilles 

spørgsmål i referatet. 

Referat fra møde d. 27. juni er ikke godkendt. Gitte giver en kort referat 

fra mødet. 

 
7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Tina og Ina) 

Sidste TR netværksmøde d. 27. maj. 

 
8: Kort orientering fra Hovedbestyrelsen (Gitte) 

Referat fra mødet d. 14. maj er udsendt d. 1. juli. Der kan stilles 

spørgsmål til referatet. 

Referat fra mødet d.26. juni er ikke godkendt. Gitte giver en kort referat 

fra mødet. 
9: Kommende arrangementer 
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- Temaaften aften om albuer d. 24. september: Ulla er bestyrelsens 

arrangør. Der er d.8. august. 27 tilmeldte. Tilmeldingsfrist d. 16. 

september 

- Temaaften om akupunktur med Ole Andersen. Planen er sidst i 

oktober. Gitte arrangerer 

- Neurorehabiliteringsrapporten: Arrangement er 5. september Marit 

arrangerer sammen med Ergoterapeut Mette Kristiansen.  Der er d.8. 

august 17 tilmeldte fysioterapeuter. 

- Kostens betydning for genoptræning efter operation, indlæggelse, 

svækkelse osv. Planlægges forår 2014. Jette stå for kontakt til diætist. 

- Styreredskaber i holdtræning: Workshop anbefalet fra sekretariatet. 

Sidst planlagde vi se på om kurset kunne afholdes for midler fra 

kvalitetsudviklingspuljen. Tilbagemelding fra Marianne Kongsgaard. 

- To dages kursus i kommunikation og fysisk aktivitet som 

smertebehandling. Kognitiv Rehabiliteringsterapi (KRT) Bilag 1. 

 

10:MSI rapport, medlemsundersøgelse2012 for Danske Fysioterapeuter i 

Nordjylland. 

Bilag 2. 

Der er svaret om et samlet medlemskab af Danske Fysioterapeuter. 

Herefter er de Nordjyske besvarelser trukket ud for at se hvad de 

Nordjyske medlemmer tænker om Danske Fysioterapeuter.   

Hvilke strategiske fokusområder viser rapporten vi med fordel kan 

arbejde med? 

Gitte holder et kort oplæg med powerpoint fra et 

Regionsformandsmøde. 

 

 

 
11: Den Internationale Fysioterapidag den 8. september.  

Søndag d. 8. september er der international fysioterapidag. Danske 

Fysioterapeuter opfordrer til at sætte fokus på fysioterapi i ugen før. 

Der er allerede mange klinikker i regionen som har budt ind på at gøre 

fysioterapi synligt. Se på Fysio.dk 

Vi skal aftale om Regionsbestyrelsen skal være aktiv med aktiviteter. 

 
12: Politisk opgavevaretagelse  

- Planlægning af politiker besøg. 

- Hvilke ideer har vi mht. til valgene i Region og kommuner i efteråret 

2013. 

Vi skal have planlagt et valgmøde. Skal vi gøre det selv eller sammen 

med Sundhedskartellets organisationer? Hvilke politikere ønsker vi at 

invitere? 
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Skal vi  benytte os af Politikernes åbenhed for kommunikation, til at 

invitere os selv til dialog ? Hvilke politikere skal vi prioritere? 

 
13: Regionskonference d. 2. og 2. september. 

9 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter har tilmeldt sig. 

Er der interesse for samkørsel? 

 

14: Innovations og iværksætterpris. 

Bilag nr.3 

Regionsbestyrelsen skal indstille en kandidat i løbet af efteråret.  

Hvilke kandidater er der i det Nordjyske? 

 
15. Øget optag af 30 Fysioterapeutstuderende på UCN 

Læs i Politisk nyhedsbrev nr. 5 om Danske Fysioterapeuters holdning 

til dette. 

Hvad kan det komme til at betyder det for Danske Fysioterapeuter, 

medlemstilfredshed, arbejdsløshed osv.? Hvad tænker de studerende? 

Gitte er d.13. august til møde hos Dorte Drachmann på UCN hvor dette 

bl.a. er et af emnerne. 

 
16. Økonomisk støtte til socialt arrangement for Tillidsrepræsentanter. 

De kommunale og regionale tillidsrepræsentanter ønsker af afholde et 

socialt arrangement og ønsker økonomisk støtte. 

 
17: Planlægning af næste møde: 

d.9. oktober 

Punkt: Politiske nyhedsbrev nr. 5. Vi den eneste region der har et fald i 

fuldtidsstillinger for de regionalt ansatte. 

 
18: Evaluering af introduktion til de nye Regionsbestyrelsesmedlemmer. 

 

19: Evt: 

  
20: Evaluering af mødet 

 

Referat 
 

AD.1. Referent Tina, ordstyrer Anne Kirstine. 

 
AD.2. Diskussion omkring hvilke referater der bør sendes med ud med 

dagsordenen.  

 

PKT.1-10 skal drøftes fra kl.9-12. Pkt. 4-8 er til orientering. 
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AD 3. Der er intet til opfølgning. 

 
AD.4. Regionsformand Gitte har haft møde med Dorte Drachmann fra UCN, 

bl.a. om praktik hos praktiserende.  

 

Vedr. limiteringsproblematikken så mødes Anne Sofie Orth, Rasmus Øyrabø, 

Marianne Kongsgaard og Dorte Drachmann d. 26. august på Sofiendalsvej 

vedr. praktiksteder hos privatpraktiserende fysioterapeuter. Der skal være 

opmærksomhed på at denne problematik flyttes fra lokalt til centralt 

forhandlingsforum. Det vil være uheldigt hvis der fremover kun bliver praktik 

hos privatpraktiserende udenfor sygesikringen, så de studerende ikke ser 

vederlagsfri patienter.  

 

Regionsformændene i Danske Fysioterapeuter har undersøgt, gennem DSA, 

hvor de nyuddannede fysioterapeuter kommer i job. Det viser sig at de får job 

indenfor fysioterapifaget. 

 
AD.5. Der er i SU enighed omkring at der ikke skal holdes hånd over de 

praktiserende som ikke overholder ordningen. Region og kommuner vil at 

praktiserende forholder sig til at skulle ligge under et fastsat gennemsnit for 

særligt tidskrævende tillæg. Dette gennemsnit ændrer sig løbende, når de 

praktiserende anvender tillægget mindre. Økonomistyring er det primære 

styreredskab frem for de faglige vurderinger.  

 

Der er nu klaget over den politiske og embedsmands sagsbehandlingstid. 

Dette har politikere og embedsmænd måttet tage til efterretning.  

 
AD.6. Kort referat fra HU møde d. 27. juni. 

Region Nordjylland mister 75 mio.kr. af de 110mio.kr., der kommer af den 

kommunale medfinansiering. Derudover forudsættes der som vanligt en 

produktivitetsstigning på 2,4 %. Medarbejdersiden har givet udtryk for 

bekymring for at der igen er krav om produktivitetsstigning samtidig med 

rammebesparelser.  

 

Muligheden for annullering af afskedigelse er drøftet, og det er besluttet at det 

betragtes som individuelle forløb med fokus på fair behandling. 
 

AD.7. Ina refererer fra sidste TR-netværksmøde med fokus på forskellige 

problemstillinger omkring virksomhedspraktik, job m. løntilskud og jobrotation. 

Der skal arbejdes videre med kendskabet til regler etc. omkring disse 

ordninger.  

 

Danske fysioterapeuter har fokus på jobmuligheder indenfor KRAM, hvilket 

skabte noget diskussion omkring faglighed, arbejdsopgaver etc. 
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Journalføringspligten blev drøftet og der skal arbejdes videre med TR vinklen 

på dette. Karen Fischer Nielsen var inviteret til at holde oplæg vedr. TR vilkår.  

 

TR rådet er i færd med at arrangere TR årskonference. Dato herfor er fastlagt 

til d.7.november 2013.  

 
AD.8. Kort fra Hovedbestyrelsesmøde d. 26. juni. 

 

Hovedbestyrelsen har drøftet forslag til ny udvalgsstruktur. To udvalg 

nedlægges, udvalg for sundhedspolitik og analyse og udvalg for 

professionsudvikling og uddannelse. I stedet opretter Hovedbestyrelsen ad. 

Hoc udvalg som arbejder intensivt i en periode. 

 

Der er brugt 3,6 mio.kr. fra konfliktfonden grundet lockouten af Sosu 

underviserne. Det er besluttet at konfliktfonden skal fyldes op. 

 

AD.9. Der er aktuelt 31 tilmeldte til Temaaften om albuer. Tilmeldingsfrist d.16. 

september 2013. Ulla arrangerer.  

 

Teamaften om akupunktur med Ole Andersen er d. 28.oktober 2013 kl.17, 

Gitte arrangerer. 

 

Arrangement om Hjerneskaderehabilitering d. 5.september 2013 kl.17-21. 

Marit arrangerer. (Dette arrangement er i fællesskab med 

ergoterapeutforeningen). Der er aktuelt 22 tilmeldte fysioterapeuter. 

 

Kostens betydning for genoptræning efter operation, indlæggelse, svækkelse 

osv. Jette arrangerer foråret 2014. 

 

Styreredskaber i holdtræning afventer tilbagemelding fra Marianne 

Kongsgaard. 

 

To dages kursus i kommunikation og fysisk aktivitet som smertebehandling. 

Kognitiv Rehabiliteringsterapi (KRT). Henvendelse fra Marianne Kongsgaard.  

Bestyrelsen har drøftet dette og finder det interessant, men må afvise det idet 

der er tale om to dages kursus. Bestyrelsen planlægger gratis arrangementer i 

form at tema aftner o.l. 

 

Annoncering på hjemmesiden for arrangementer/kurser ydes såfremt deltager 

pris ikke overstiger 400,-kr.  

 

Mc Kenzie temaaften d. 28. maj 2013, med 43 fremmødte, der var 70 

tilmeldte. Det meget store frafald skyldes formegentlig at der var meget godt 

vejr den aften. Men utilfredsstillende at der er så mange udeblivelser. 
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AD.10. Regionsformand Gitte gennemgik medlemsundersøgelsen kort ud fra 

PowerPoint. Strategiske fokusområder for Nordjylland er udbytte og 

omdømme. 

 

Regionsbestyrelsen vil under udbytte prioritere at sætte fokus på politisk 

kontakt/indflydelse/informere om hvad Regionsbestyrelsen arbejder med. 

Regionsbestyrelsen vil under omdømme prioritere at reklamere kort for 

regionsbestyrelsens arbejde, TR, hjemmeside etc. ved kommende 

teamarrangementer. 

 

AD.11. Den Internationale Fysioterapidag. Fra Regionsbestyrelsen gives stor 

ros til alle de klinikker i Region Nordjylland, der har formået at arrangere 

forskelligt i ugen op til d. 8. september.  Regionsbestyrelsen kan ikke nå at 

arrangere noget. 

 
AD.12. Regionsbestyrelsen vil ud over Regionen sætte fokus på 

kommunerne: Thisted, Mariagerfjord, Rebild, Aalborg hvor der skal vælges ny 

borgmester og for at sprede geografien Hjørring. 

 

Regionsbestyrelsen vil arrangere valg-/debatmøde med politikere med fokus 

på:  

 viden om fysioterapi, 

 mere sundhed for pengene, 

 neurorehabilitering, 

 flytte fokus fra behandling til forebyggelse, 

 mere træning mindre kniv, 

 psykiatri  

 

Bestyrelsen vil invitere fire politikere to fra højre og to fra venstre side. 

Vi inviterer blandt følgende politikere:  

 Thomas Kastrup Larsen (S)borgmesterkandidat Aalborg, 

 Jess V.Laursen (V)Regionsrådskandidat, Region Nordjylland 

 Anders Broholm (V) Byrådskandidat Frederikshavn, 

 Leon Seppelin (R)Borgmesterkandidat, Rebild, 

 Per Husted (S) Borgmesterkandidat, Mariagerfjord 

 Lene Hansen (S) Borgmesterkandidat, Brønderslev 

 Ulla Astmann (S) Regionsrådskandidat, Region Nordjylland 

 

Regionsbestyrelsen vil invitere sig på besøge hos: 

 Jess V.Laursen (V)Regionsrådskandidat, Region Nordjylland (Anne 

Kirstine, Preben og Gitte) 

 ?  (S) Regionsrådskandidat, Region Nordjylland (Karin og Gitte) 
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 Thomas Kastrup Larsen (S)borgmesterkandidat Aalborg (Ulla eller Ina 

og Gitte) 

 ?  (V), Byrådskandidat Aalborg (Ulla/Ina og Gitte) 

 Per Husted (S) Borgmesterkandidat, Mariagerfjord (Tina og Gitte) 

 ?    (V) Borgmesterkandidat, Mariagerfjord (Tina og Gitte) 

 Lene Kjeldgaard (V) Borgmesterkandidat, Thisted (Preben og Gitte) 

 Ulla Vestergaard (S) Borgmesterkandidat, Thisted (Preben og Gitte) 

 Arne Boelt (S) Borgmester, Hjørring (Lone og Gitte) 

 ?     (V) Borgmesterkandidat, Hjørring (Lone og Gitte) 

 Gert Fischer (V) Borgmesterkandidat, Rebild (Marit og Gitte) 

 ?    (S)Borgmesterkandidat, Rebild (Marit og Gitte) 

 

AD.13. Vi er i alt 11 tilmeldte regionskonferencen d.2.-3. september 2013 (9 

medlemmer og 2 suppleanter). Gitte har deltaget i planlægning af 

regionskonferencen. Program kommer snart. Der aftales samkørsel. 

 
AD:14. Vi har følgende kandidater Marianne Kongsgaard  og Preben Weller. 

Vi tænker videre og sætter det på dagsordenen igen næste gang. 

 
AD.15. Regionsbestyrelsen har diskuteret punktet og er bekymrede for 

kvaliteten, jobmuligheder etc. Det foreslås, at der med fokus på jobskabelse, 

undersøges om AUC og Solution Camp kunne medvirke til en TÆNKE TANK. 

 
AD.16. Regionsbestyrelsen ønsker nærmere beskrivelse af formål og form på 

hvad der søges om. ”Ansøgning” kan behandles i begyndelsen af 2014. Dette 

efter TR valg i okt./nov.2013. 

 

AD.17. Næste møde d.9.oktober 2013 kl.9-15. 

Punkter til dagsorden: 

 Innovations og iværksætterpris 

 Valg – politisk opgavevaretagelse 

 Opfølgning på regionskonference 

 Opfølgning på temaarrangementer 

 
AD.18. Alle er positive overfor den introduktion de nye bestyrelsesmedlemmer 

har fået. De nye er hurtigt kommet i gang med arbejdet. 

 
AD.19. Marit videregiver folder vedr. Foredrag ” Fra læge til patient- om 

apoplexi” ved Jørgen Meier. Han kunne være oplægsholder på en temaaften. 

 
AD.20. Mødet blev styret med bestemt hånd. Alle punkter blev gennemgået. 

Det er vigtigt 


