
REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE  

D. 19. januar 2015 
Kl.8.30 -15.00. UCN, Selma Lagerløfs vej, Aalborg 

Der er rundvisning på UCN fra kl. 11.45-12.30, hvor der er frokost, og lokalerne er derfor ledige. 

DAGSORDEN OG REFERAT: 
 

Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent 

Ordstyrer: Lars.        

Referent: Ina formiddag, Preben eftermiddag. 

 

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og tidsplan  

Vi er umiddelbart ikke i tidsnød. Der er rundvisning før frokost. Frokost 12.30 

 

Pkt. 3: Opfølgning fra sidst   

Evaluering FRIT VALG Aalborg Kommune. Det er lige oppe over, at det skal igennem det politiske system. 

 

Pkt. 4: Kort orientering fra regionsformand og diskussion af relevante emner 

OK forhandlinger er godt i gang. Evt. strejkesteder er ved at blive udvalgt. 

Gitte har været involveret i Brønderslev Kommune ift. arbejdsmiljø/arbejdsvilkår i FRI som er området omkring 
hverdagsrehabilitering. Der er høstet fine erfaringer, som kan anvendes andre steder bl.a. omkring faglighed, 
arbejde alene fys, funktionsbeskrivelser, snitflader, tværfagligt samarbejde osv. 

Gitte er med til at lave ny MEDaftale i regionen. Er ikke færdig endnu. Skiftet på Regionsdirektør posten påvirker 
forhåbentlig ikke det gode samarbejde. Carma fra Aalborg Universitet arbejder på en evaluering af strukturen, 
denne er forsinket så ikrafttræden af ny MED-aftalen er udsat til maj. 

Fys ansat i lægepraksis – der arbejdes med at få et projekt i gang i Nordjylland. Gurli Pedersen (DF) og 
Marianne Kongsgaard (praksis konsulent) er i gang med at få det gjort til en realitet.  
Gitte har endelig fået en aftale med Ulla Astmann, hvor hun skal informeres om hvordan fysioterapeuter kan 



aflaste læger og derfor afhjælpe lægemangel i Nordjylland. Birte Christensen (fys fraTårs-lægeklinik) skal også 
med. Mødet er d. 3/2. 

Fællesmøde TR og AMIR i FTF-regi er lidt dårligt besøgt – nok grundet egenbetaling. Nu forsøger man at gøre 
det gratis. Der er et møde 16/4. Invitation er sendt ud.  

På repræsentantskabsmødet er det besluttet at fys-uddannelsen på sigt skal være en universitetsuddannelse. 
Gitte slår fast, at Danske Fysioterapeuter stadig er lige aktive ift. eksisterende uddannelse og reform heromkring. 

 

Pkt. 5: Kort orientering fra Samarbejdes-udvalgsmedlemmer (Preben og Lars) 

Møde afholdt i god ånd, trods en del kritik fra DF/fysioterapeuter ift. dagsordenen/embedsmændene. Oplevelse 
af, at politikerne er meget lydhøre. 

Praksisplan har været i høring. God drøftelse. Næsten alt er implementeret. Samlet ramme for økonomi, derfor 
ikke flere ydernumre. 

Kvalitetsprojekter er i gang. Positivt, trods at der ikke er mange midler hertil. Kvalitetssikringsudvalg skal 
godkende dem. 

Drøftelse af vederlagsfri ordning ift. de særlig krævende patienter. Tillæg for særligt tidskrævende behandlinger 
er fjernet i den nye overenskomst, pengene er i stedet flyttet over til holdtræning. Kommunalt tilbud vs. 
privatpraktiserende. Kommunerne ser forskelligt på dette. Drøftelse af kvalitet ift. individuel behandling vs. 
holdtræning. 

 

 Pkt. 6: Kort orientering fra Hovedudvalget (Lone)  

Der er ansættelsessamtaler i øjeblikket til regiondirektørstilling.  

Fokus er de 75 mill. der skal findes i budgettet – især på sygefravær, besparelser/effektivisering. 

Lone orienterer også fra TR rådet: 
TR rådet arbejder med forretningsorden således den også kan tilpasses evt. kommende TR fra det private. 

10 % af fysioterapeuter er kandidater. Der har været drøftelse med Tina Lambrecht ift. jobs til disse.                          
Drøftelse af udfordring ift., at mange kandidater ikke har praksiserfaring inden de tog kandidatuddannelse. 

 

Pkt. 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Ina og Lene)                                                                                                                                                         
Herunder spørgsmål til referater. 
Referat fra TR møde d. 26. november udsendt til regionsbestyrelsen 

Henviser til referatet. Ingen spørgsmål. Drøftelse om referat skal på hjemmesiden. 

Elin Lau var inviteret med og gav oplæg om bisidderrollen, en af Danske Fysioterapeuters’s ” pakker” til TR 
møder. Godt med sådan et emne på programmet. Anbefales lignende fremadrettet. 



 

Pkt. 8: Kort orientering fra Hovedbestyrelsen (Gitte) 
Herunder spørgsmål til referater 
Danske fysioterapeuters sekretariat sender frem over referaterne direkte til alle Regionsbestyrelsesmedlemmer.       

Ingen kommentarer til tidligere referater. 

3 nye medlemmer af hovedbestyrelsen siden Repræsentantskabsmødet.  
Morten Topholm har fået posten som formand for forskningsfonden efter Gitte.  
Gitte er kommet med i FTF’s kongres i stedet for. 

Der er HB-konference ultimo januar. Her skal bl.a. ny strategiplan drøftes.  
Forslag til overordnede strategiske mål 2015-2016 er   
- Vækst og nye jobs 
- gode løn og ansættelsesvilkår 
- bedre service og kvalitet 
Vinder af innovationsprisen skal også findes. Offentliggøres umiddelbart herefter. 

 

Pkt. 9: Arrangementer/kommende arrangementer: 
                                                                                                                                                                                   
Funktionelle lidelser som Ulla arrangerer, oplægsholder forår 2015 kan.  
Ulla rykker igen. 

Psykiatri, fysisk træning til psykiatriske patienter, Ulla arrangerer.  
Er i kontakt med Søren Drivsholm, Århus herom. Vi foreslår arrangementet afholdt tirsdag d. 14/4. Alternativ 
onsdag og torsdag samme uge.  Honorar 4000,- alt inkl. Ulla arbejder videre med arrangementet. 

Medlemsforslag: Marianne Christensen har foreslået et arr. om achilleseneruptur. Hun vil selv gerne undervise. 
Bestyrelsen arbejder videre med emnet.  

Medlemsforslag: Barbara Bröcki har foreslået et arrangement om respirationsmuskeltræning. Hun vil gerne selv 
undervise. 
Bestyrelsen arbejdere videre med forslaget.  

+60 gruppe. Der er et medlem, der er interesseret i at planlægge. Har RB en ide til oplægsholder. 
Sygeplejerskerne har lignende arrangementer. Gitte spørger sygeplejerskerne for ideer. 

Medlemsønske: Oplæg af Kiropraktor. Hvad gør de, hvad gør vi?  
Vi drøfter behovet/interessen og evt. indhold i arrangementet. (fordele ved at være i samme hus, for 
nyuddannede, jobskabende, udgangspunkt case ?) Der er fys og kiropraktor sammen i Vejgaard og på 
Sofiendalsvej. Carsten Eckmann fys, der arbejder sammen med kiropraktor (Gåsepigen?) Lene undersøger 
nærmere og spørger Carsten.  

Medlemsforslag: Oplæg fra Helle Fuglsang, hun har succes med at få mere bevægelse ind i børnehaver, 
dagpleje og skoler. 
Emnet er højaktuelt – også ift. flere jobs/innovation og politisk ift. skolereformen. Aktuelt ift. indslag til 
generalforsamlingen?  Eller som alm. arrangement. Gitter tager kontakt til Helle Fuglsang. 

Planlagte: 
                                                                                                                                                                  



Diskusprolaps i nakke. Martin Melbye. 21. januar 8.30-15.30. Max 20. personer. Ina står for det praktiske på 
selve dagen. Der har, fra hele landet, været meget stor interesse for dagen. 

27.januar Temaeftermiddag om knæ, arrangeret af fys. afd. Aalborg Universitetshospital. Vi sponsorerer 
sandwich og vand. Der er 130 tilmeldte. 

Fysioterapeut ansat på lægeklinik. Oplægsholdere fysioterapeut Birte Christensen som er ansat på lægeklinik i 
Tårs, læge Thomas Bjørnshave og Erhvervskonsulent Claus Pedersen fra Danske Fysioterapeuter. 26. marts 
kl.19.00 
 
Afholdte: 
                                                                                                                                                             
Medlemsmøde før REP 12. nov. 17.00-20.00. Der deltog 9 personer, heraf kun to der ikke var medlemmer af 
Repræsentantskabet.  
God møde for deltagerne i repræsentantskabet, øve aften. Så det gjorde ikke noget af deltagerantallet var lavt – 
men ønskes selvfølgeligelig højere. 

Forsknings og udviklingssymposium på UCN d. 4. december. Der deltog 130.  
Oplæggene var meget korte. Eftertanke om der var mulighed for at uddybe nogle af oplæggene derudover. 
Meget fint arrangement. 
                                                                                                                                                          
Faciebehandling, 1. december. 68 tilmeldt.  
Super arrangement. Denne gang var der mindre frafald end normalt. 

Danske Fysioterapeuters sekretariat afholdt fyraftensmøde om Sundhedsforsikringer. d.15. januar var der 15 
tilmeldte. Godt arrangement. 

Evaluering af arrangementer i hele 2014: 

Oversigt med beskrivelse af arrangement, fremmødte, økonomi videre havde GN medbragt til mødet. 

Samlet en særdeles positiv evaluering af årets arrangementer. Der deltager langt flere medlemmer i faglige 
arrangementer end i fagpolitiske. 

Dialog om vi kan udbrede kendskabet til arrangementer. De annonceres i Fysioterapeuten, på hjemmesiden og 
på Facebook. Desværre har webredaktøren haft problemer med efterårets nyhedsbrev, som ikke er nået ud til 
medlemmerne. Vi mener ikke at vi kan gøre mere.  

 
Pkt. 10: Budget 2015 og 2016 
Regnskabet for 2014 er ikke færdigt, afventer dette, så vi kan se om der er uforbrugte midler i 2014, der kan 
søges overført til 2015. Der forventes at være et overskud, der kan overføres, bl.a. til Regionskonferencen. 

Vi søger overførsel til regionskonference, sponsorat af Sundspurt og Forsknings og udviklingssymposium. 
Derudover søger vi mest muligt overført. 

 

 

Pkt. 11: Generalforsamling forår 2015 
Generalforsamlingen skal afholdes i april eller maj 2015.  
Første prioritet for generalforsamlingen: 29. april.  



Annoncering: Gitte sørger for annoncering i Fysioterapeuten, på hjemmesiden og Facebook.  

Dirigent: Gitte foreslår at vi igen spørger Britta Mølgaard, Regionsformand D.Bio.  
Forslaget er godkendt. 

Skriftlig beretning: Den laves fælles for de fem regioner 

Regionsbestyrelsens beretning: Laves af Gitte med input fra bestyrelsen. Skal på dagsordenen d. 12. marts. 

Valg: Alle generalforsamlingsvalgte er på valg. Studerende kan også stille op. Hvem står for valghandlingen? 
Det vil være smart hvis det er SU medlem eller TR da de ikke er på valg denne aften.  
Vi beslutter på et senere tidspunkt, hvem der påtager sig at stå for valghandlingen. 
Trækplaster:   
Der blev drøftet et par forslag, som GN vil arbejde videre med. 
  

 

Pkt. 12: EVT.  

Ingen punkter 

 

Pkt. 13: Planlægning af næste møde 

Næste møde holdes d. 12. marts hos BeneFiT i Hobro. 
Dagsorden punkter: Generalforsamling herunder beretningen 

Det besluttedes, at fremtidige møder påbegyndes kl. 9.00. Kaffe drikkes inden. 
 
GN vil se på, om vi næste gang skal se på et årshjul.  

På første møde efter generalforsamlingen skal forretningsordenen på dagsordenen. Der bliver måske behov for 
at indskrive at studerende har en observatør post i regionsbestyrelsen. Janus Pill fra sekretariatet laver et forslag 
til ordlyd. 

 

Pkt. 14: Evaluering af mødet 

Det er dejligt, at vi når helt igennem alle punkter og alligevel er færdig med mødet til annonceret tid. Det er 
indtrykket, at vi bliver bedre og skarpere på at gennemgå referater fra forskellige fora. Der er tilfredshed med 
måden der bliver refereret på. 


	DAGSORDEN OG REFERAT:

