Regionsbestyrelsesmøde, Region Nordjylland
Referat fra den 19. januar 2016
REFERATET ER INDSKREVET I DAGSORDENEN MED KURSIV

DAGSORDEN:
Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent
Lene referent og Ulla ordstyrer.

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og tidsplan
Dagsorden godkendt.

Pkt. 3: Opfølgning fra sidst
Kommer under følgende punkter.

Pkt. 4: Kort orientering fra regionsformand og diskussion af relevante emner
FTF har inviteret Regionsbestyrelsen til møde d. 16. februar kl. 16.00-18.00. Henning Jørgensen
CARMA holder oplæg om APL III.
APL er arbejdsmarkedet set i et lønperspektiv. Mødet er for bestyrelser og fællestillidsrepræsentanter.
Man skal tilmelde sig på FTF Nordjyllands hjemmesiden.
DSA har valg til delegeretforsamlingen. Som fysioterapeuter har vi 8 pladser. Vi vil gerne have en
nordjyde til at stille op. Man bliver valgt for en fireårig periode. Opstilling inden 31 jan 16. Der er møde
en gang hvert anden år.
Der har været annonceret i Fysioterapeuten, på hjemmeside og Facebook. Gitte rundsender i TRkredsen i håb om at der er en der stiller op..
Der er kommet ny direktionssekretær i Danske Fysioterapeuter. Hun hedder Bente Molberg bm@fysio.dk.
Afregninger for kørsel og frikøb i forbindelse med Regionsbestyrelsen sendes direkte til Dina
Clemmensen dc@fysio.dk.
Sammenlægning af Sygehus Vendsyssel og Sygehus Thy-mors, dette medfører ændring i Medstrukturen og der skal være ny udpegning. Der arbejdes på at der vælges en FTR for fysioterapeuter
og der skal forhandles ny vilkårsaftale for TR/FTR.
Gitte orienterer om versende sag om dårlig psykisk arbejdsmiljø på SOSO-skolerne. Gitte deltager i
møderne. Organisationer er i dialog med bestyrelsen på SOSU Nord, og der er aftalt handleplan

Pkt. 5: Kort orientering fra Samarbejdsudvalgsmedlemmer
Lars orienterer: Møde 9. dec. 2015.
SU skal godkende nye praktiksteder til de Fysioterapeut studerende. Der var indhentet information
hos Dorte Drachmann studieleder på UCN, for hvilke kriterier UCN har for at godkende praktiksteder.
UCN’s procedure er meget grundig, og det blev aftalt, at fremover kan SU koordinator og SU
sekretariat godkende disse pr mail.
Der har været en høringsrunde hos 111 fysioterapeuter ang. de progressive patienter. Det har vist
sig, at der har været nogle misforståelser og der har været krydset af forkert. Det skal efterfølgende
rettes ind.
Der er en uheldig sag ang en ridefysioterapeut, der skulle flytte lokaliteter. Lokalerne har ikke været
færdige, hvilket har betydet at mange ikke har kunnet få ridefysioterapi i en periode. Sagen er endnu
ikke løst.

Pkt. 6: Kort orientering fra Region Nordjyllands Hovedudvalg
Herunder spørgsmål til referater
Lone er fraværende, hvorfor punktet springes over.

Pkt. 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter
Herunder spørgsmål til referater der kan findes på hjemmesiden.
Der har ikke været møde siden sidst. Næste møde er d. 3. februar.

Pkt. 8: Kort orientering fra Hovedbestyrelsen
Herunder spørgsmål til referater der sendes til bestyrelsen og kan findes på hjemmesiden.
Ulla spørger til diskussionen i HB om en anden måde at drive fagforening på, så vi kan involvere
medlemmer på en anden måde. Det skal der arbejdes noget mere med i HB hvorefter
Regionsbestyrelserne også skal inddrages i debatten.
I denne sammenhæng kan det også være en ide at inddrage strukturen i DFys, både centralt og i
regionerne.
Forberedelser til repræsentantskabsmøde nov. 2016 er i gang. Det bliver et travl år som forberedelse
hertil. Tina Lambrecht vil gerne deltage i et Regionsbestyrelsesmøde i juni eller august/september.

Pkt. 9: Nyt fra Sekretariatet
Afbud fra Janus- derfor springes punktet over.
Pkt. 10: Arrangementer
-

Marianne Christensen oplæg om akilleseneruptur. Gitte planlægger. Marianne har ikke tid forår
2016 men måske efterår 2016.

-

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.
Ina spørger Anne Mette Andersen, om de er klar at holde et fyraftensmøde. Sidst takkede de
nej, da det var nyt. De spørges derfor igen.

-

Filmvisning af ”Naturens uorden. Afholdes på Sofiendalsvej. Enten sammen med Ergoterapeut
foreningen eller sundhedskartellet. Gitte arrangerer.
Gitte tænker det afholdt i sundhedskartellet og spørger til lån af lokaler på UCN, Selma
Lagerløfts Vej. Lene undersøger dette. Ellers undersøger vi om det er muligt på Aalborg
Universitets Hospitals auditorium.

-

Medlemsønske til at holde arrangement om Modic forandringer. Oplægsholder Hanne Albert.
Fint at få fokus på det, da der ikke sker så meget i Nordjylland på dette område. Ina kontakter
Hanne Albert. Vi satser på at afholde det sidst i april eller først i maj 2016.

-

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 har kontakt.
Lene arbejder videre med en aften i efteråret.

-

Der er kommet ny klinisk retningslinje for lumbal diskusprolaps. Martin Melbye har kontaktet
Gitte og foreslået et arrangement om dette emne.
Vi vil gerne takke ja til dette arrangement. Gitte tjekker op med Marianne Kongsgaard, hvordan
dette hænger sammen den udvidede lænderyg undersøgelse. Arrangementet forsøges holdt
efterår 16.

Planlagte:
-

-

d. 20. januar. Netværksmøde for fysioterapeuter der arbejder med Hverdagsrehabilitering. Sille
Frydendal holder oplæg. Sille og Gitte planlægger
Det er en del af strategiplanen. Der er 15 tilmeldt
d. 26. januar. Diskusprolaps i nakke. Gentagelse af overtegnet arrangement fra oktober. Gitte
planlægger. Der er 67 tilmeldt, sidste tilmelding d. 18. januar
d. 27. januar Pia Ryum, psykolog på arbejdsmedicinsk klinik. Arbejdsrelateret stress. Anne
Kirstine planlægger. Der er 25 tilmeldt, sidste tilmelding d. 18. januar
D. 12. april. Den skrøbelige ældre medicinske patient med Jane Andreasen.
Ulla Poulsen planlægger. Sidste tilmelding d. 4. april.

Afholdt:
d. 23. november. De praktiserendes årsmøde. SU planlægger.48 tilmeldte.
d. 8. december. Møde for praktiserende planlagt af sekretariat. Modernisering af OK
(overenskomsten) 23 tilmeldt
Evaluering af afholdte arrangementer 2015:
Der har i alt været planlagt 19 arrangementer.
Heraf blev 1 aflyst og 2 var planlagt af sekretariatet.
Fire er igangsat af medlemmer, Gitte har annonceret osv. det er Børneterapeutmøde, de
praktiserendes årsmøde, journalføring for praktiserende og seniormøde.
Derudover har Regionsbestyrelsen givet økonomisk støttet til arrangement om Patellofemorale
smerter, Sundspurten og Forsknings og udviklingssymposium
Bilag 1: Arrangementer 2015
Der har været afholdte mange arrangementer med en stor variation af emner. De manuelle
arrangementer er de mest populære og de arrangementer, der er bedst besøgt. Andre er mindre

besøgt. Vi mener dog det er væsentligt at bibeholde variationen i arrangementerne. Vi har et
problem med, at en del melder sig til uden at møde op. Det kan desværre på nuværende
tidspunkt ikke lade sig gøre at sende påmindelsesmail pr automatik. Gitte håber at det i fremtiden vil
være muligt at se på hjemmesiden, om man er tilmeldt. Vi kunne også ønske os en mail- eller smsservice med en påmindelse. Gitte undersøger om det er muligt.

Pkt. 11: Regionskonference
Gitte har tidligere mailet ud om der er en fra RB der vil deltage i planlægningsgruppe. Ingen var i
første omgang interesseret. Er der nogen der kunne tænker sig at deltage?
Er der nogen ønsker til indholdet af Regionskonferencen? Hvad er Regionsbestyrelsen optaget af for
tiden?
Emner kunne være: Modernisering af fremtidig struktur i Danske Fysioterapeuter og involvering af
medlemmer, Fremtidens arbejdsmarked for fysioterapeuter på alle områder og hvordan kan
organisering matche dette, her kunne man inddrage emner, der er generelle, så som mere træning –
mindre kniv og forebyggelse. Emnet skal passe med formålet med at være til Folkemøde. En ide
kunne være at vi har en stand, hvor vi profilerer fysioterapi standen skal være meget attraktiv. Os fra
Nordjylland kunne godt tænke os, at konferencen starter, så vi først kan tage af sted fra Aalborg
onsdag morgen.
Preben vil gerne deltage i planlægningsgruppen.

Pkt. 12: Politisk opgavevaretagelse
Status på hvad der er sket siden sidste møde på de to områder
- Fysioterapeuter ansat på skoler. Opkvalificering af de 45 minutters daglig fysisk aktivitet og
screening ved skolestart.
Gitte foreslår vi kan anvende Koras rapport om kommunernes forbrug af økonomi på skoleområdet,
når vi taler med politikeren.
Som forberedelse til dialog med politikere i skole unge udvalgene, skal der skal tages kontakt til leder
og TR i kommunerne, for at høre, hvad der foregår i forvejen, hvordan kan vi få succes og så skal der
meldes tilbage til dem.
Der kommer snart nyt materiale fra Sille Frydendal.
- Projektbeskrivelse fra Kathrinedalsskolen, projektet er nævnt i tidligere materiale.
- Rapport fra Bunkeflo.. Et svensk forskningsprojekt på effekt af fysisk aktivitet i skoler, bla. er
resultatet at flere teenagedrenge bliver gymnasieparate.
Med hensyn til opfølgning på breve og samtaler med de forskellige udvalgte kommuner, skrives i
skema, som er et internt arbejdspapir. Det er vigtigt at følge op på samtaler og aftaler.
Generel opsamling er at politikerne i de udvalgte kommuners Børne ungeudvalg svarer ”tusind tak for
materialet, spændende, send flere penge”. Det er meget svært at få aftalt møder med politikerne, vi
tror at det er presset på økonomien, der gør at de kun ønsker maildialog.

- Fysioterapeut ansat i lægepraksis.
Gitte og Ulla har haft møde med Ole Stavad, Jammerbugt Kommune og Mads Duedahl, rådmand i
Aalborg Kommune omkring fysioterapeuter i lægepraksis. Det var nogle positive møder. De var begge
meget glade for vores bud på at være en del af løsning på manglen på praktiserende læger..
I de praktiserende læger samarbejdsudvalg arbejder de ikke med praksisplanen Vi skal derfor have
fat på nogle dem, der sidder i dette udvalg. Ulla og Gitte arbejder videre med den kontakt.
Praksiskonsulent Marianne Kongsgaard arbejder i Nordcap på at få et projekt i gang sammen med de
praktiserende lægers praksiskonsulenter.

Pkt. 13: Innovations og iværksætterprisen 2016
Danske Fysioterapeuters Innovations- og iværksætterpris i skal uddeles en gang om året til en
fysioterapeut eller en fysioterapeutisk virksomhed, der gennem nytænkning, initiativ og virkelyst har
skabt mere sundhed og nye fysioterapeutiske arbejdspladser.
Regionsbestyrelsen skal vælge en nordjysk vinder.
Der var ved deadline d. 12. januar 2016 modtaget en indstilling

Bilag 2: Indstilling til Innovations og iværksætterprisen 2016
Vi har fået en indstilling, som vi mener opfylder kriterierne og derfor vælger at sende videre til HB.
Der skal overrækkes diplom og blomster til den nordjyske vinder.

Pkt. 14: EVT.
Ina orienterer om hvor langt man er kommet med fritvalgs-ordningen i Aalborg Kommunen.

Pkt. 15: Planlægning af næste møder
Der er planlagt møder
onsdag d. 9. marts. Sofiendalsvej 3.
tirsdag d. 10. maj. Sofiendalsvej 3.
Formand Tina Lambrecht vil gerne deltage på det sidste møde inden sommerferien.
Tina og Jette vil i stedet deltage i det første møde efter sommerferien. Der aftales møde d. 8. sep.
2016.
Dagsorden punkter:
Opfølgning på arbejdet med det politiske opgavevaretagelse.
HBDI test, skal vi arbejde målrettet med denne? Overblik over den samlede profil og hvordan vi
bruger den. Ikke aktuelt længere.

Pkt. 16: Evaluering af mødet
Endnu et fantastisk møde i RB. Det var været mindre struktureret – men det har været okay, da
dagsordenen tillod det.

