
Regionsbestyrelsesmøde d. 19. august  

Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. 

Fra kl. 9.00 til 11.00 er der vedtægtsmøde før Repræsentantskabet. Ann Sofie Orth deltager, derudover er 
de Nordjyske medlemmer af Repræsentantskabet der ikke sidder i Regionsbestyrelsen inviteret. 

Det ordinære Regionsbestyrelsesmøde starter kl. 11.00 

Dagsorden: 

Byde velkommen til Lene Duus 
Der skal tages billede af Lene til hjemmesiden. 

Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent 

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden 

Pkt. 3: Opfølgning fra sidst   

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

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

Pkt. 6: Kort orientering fra Hovedudvalget (Lone)  
Herunder spørgsmål til referater 

Pkt. 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Ina) 
Herunder spørgsmål til referater 
Referat fra mødet d.10. juni er vedhæftet Bilag 1 

Pkt. 8: Kort orientering fra Hovedbestyrelsen (Gitte) 
Derunder svar på spørgsmål til referater. 

Link til referat fra maj mødet 
http://fysio.dk/Upload/PolOrg/PDF/Hovedbestyrelsen/2014-05-12%20HBM-referat%20-
%20til%20hjemmesiden.pdf 

Referat fra juni mødet er ikke godkendt og derfor ikke på hjemmesiden  
Gitte giver er et kort referat fra mødet.  

Pkt. 9: Kommende arrangementer 
-Der er fra TR kommet to emner til arr. Dese opererede og ultralydsscanning 
- Danske Fysioterapeuters sekretariat planlægger at afholde fyraftensmøder om Sundhedsforsikringer. Er  vi 
interesserede, vil vi betale forplejning?  
- Dansk Selskab for Hjerte- og Lungefysioterapi ønsker at afholde to kurser/temaaftener i alle regioner. 
1:om den nye kliniske retningslinje for hjerte rehabilitering, forståelse og praktisk afprøvning 
2:om den nye kliniske retningslinje for KOL rehabilitering, forståelse og praktisk afprøvning. 
Det er et godt initiativ de tager og Regionsformændene har sat sekretariatet til at se på økonomien i dette. 
Der skal laves en samlet implementeringsstrategi for de mange kommende kliniske retningslinjer. 

På mødet i april aftalte vi at Ulla gik videre ift evt. arrangement om funktionelle lidelser og Marit ift 
oplægsholder vedr. faciebehandling og –teknikker.  
Kan disse to arrangementer afholdes i efteråret?  

http://fysio.dk/Upload/PolOrg/PDF/Hovedbestyrelsen/2014-05-12%20HBM-referat%20-%20til%20hjemmesiden.pdf
http://fysio.dk/Upload/PolOrg/PDF/Hovedbestyrelsen/2014-05-12%20HBM-referat%20-%20til%20hjemmesiden.pdf


Pkt. 10: Repræsentantskab d. 14. og 15. november 2014 
-Vil vi afholde et åbent møde inden Repræsentantskabet, hvor medlemmer har mulighed for at komme og 
give deltagerne deres input. 
-Forslag om at vi fremover at inviterer suppleanter med til Repræsentantskabet? Fordelen vil bla. være at 
suppleanter arbejdsmæssigt har planlagt at deltage, dette er en fordel hvis der pludselig bliver forfald. Det er 
Regionsbestyrelsen der skal betale for frikøb og overnatning på Nyborgstrand.   
- Har vi forslag til Repræsentantskabet. Der er deadline for indsendelse af forslag d. 1. september. 

Pkt. 11: Budget opfølgning 
Bilag 2: budgetopfølgning 1. kvartal 2014 

Pkt. 12: Fysioterapeut studerende i praktik hvor Klinisk vejleder ikke er Fysioterapeut 
Hvor udbredt er dette og er det et problem for kvaliteten af uddannelsen. 
(Gitte skal d.20. august mødes med Dorte Drachmann, skal klædes på til mødet)  

Pkt. 13: Opfølgning på hvordan det går med frit valg på ortopædkirurgiske patienter i Aalborg 
Kommune. 
Hvad er status på ordningen. 

Pkt. 14: EVT. 

Pkt. 15: Planlægning af næste møde 

Pkt. 16: Evaluering af mødet 

 

 

REFERAT 
Deltagere: Anne Kirstine, Marit Larsen, Preben Weller, Ulla Poulsen, Lene Duus, Christina Deroche, Lone 
Guldbæk, Gitte Nørgaard, Ina Lesager 

Pkt. 1:  
Ordstyrer Anne Kirstine.  
Referent: Lone Guldbæk 

Pkt. 2: 
Godkendt 

Pkt. 3:  
Nibefestival/er du OK kampagne. Der var Ingen fysioterapeuter med. Tilbagemelding har været positive, fik 
de unge i tale. Håndværkerlærlinge er godt informerede om forskel på fagforeninger. 

Pkt.4:   
Direktør Jette Frederiksen er langtidssygemeldt. Karen Langvad er konstitueret. 

Gitte har møde med Dorte Drachman på UCN. Vil tage problematikken om emblemudlevering op.  

Onsdag d. 20 møde med Region Nordjyllands Politisk formandskab sammen med andre organisationer. 

Debat om vederlagsfri fysioterapi i radio. Bla. henvisnings udtalelse fra PLO formand Kaj Berndt. Gitte har 
inviteret til møde, han er ikke intereseret. 
Vi vil invitere os til møde med Mads Duedahl formand for Sundheds og kulturudvalg.  



Regionskonference d.1 og 2. september. Programmet er spændende. Vi er 10 deltagende herfra. 

Regionskonferencen 2015 vil foregå på Folkemødet på Bornholm 11-14. juni.  

Udbud af genoptræning GOP pt’er Rebild. Krav om kun en privat og en offentlig udbyder er frafaldet. 
Gitte har haft møde med Allan Busk, alm. info om brug af fysioterapeuter i kommuner, og selvfølgelig aktuel 
sag. Allan en stor hjælp.  

Henvendelse fra Margit Gravesen om seniorgruppe. Hun er spurgt om hun vil være med til at starte og 
kender andre interesserede. Hun har ikke svaret endnu 

DSA ledighedstal: Nordjylland juni 40 ledige. Der mangler tal på %vis ledighed. 
Sekretariat arbejder på en plan for hvordan og hvilket tilbud de ledige skal have. Dette tiltag for at fastholde 
medlemmer. Kommer på HB august 

Pkt.5:  
SU møde i går, var et fint møde med imødekommende politikere. 

Kommunerne varsler frafald af bassinlejetilskud. Konsekvens kan være at bassintilbud kan blive lukket ned. 

Patientklage over fysioterapeut omkring informationsniveau.  

Fysioterapeuter har rejst spørgsmål vedr. omsætningsloftet, som kan have uens konsekvenser for 
fysioterapeuterne. Sagen bliver rejst i LSU 

Spændende indlæg om den nye praksisplan. Fysioterapeut Marianne Kongsgård redegjorde for 
kvalitetsudvikling 

Pkt. 6:  
Hovedpunkter fra HU d. 19 juni  

Sygefraværspolitik- Problematik om billed/lydoptagelser-  De sektorvise handleplaner på Tilfredshed2013 - 
Økonomiaftalen 2015 - Systematisk logopfølgning udsprunget af Netts-sagen og status vedr. den 
forløbsbaserede ledelsesorganisering. 

Pkt. 7: 
Det der fyldte mest var Kick of seminaret og den kommende overenskomstforhandling. 

Pkt. 8:  
Hovedbestyrelsesmøde d. 12. maj.  
Der er ikke spørgsmål til referatet.  
Debatten om regulering af praksissektoren blev vendt. Der var besøg af praktiserende med og uden 
ydernummer. God dialog med mange synspunkter. Det er en Gordisk knude som ikke må resultere i en 
splittelse af foreningen. Det er vigtigt at vende alle facetter men i sidste ende er det en forhandling med KL 
og Danske Regioner. 
Der planlægges afholdelse af to debatmøder et i øst og et i Vest. Nu planlagt til Fredericia 10. september og 
København 17. september. 

Referatet fra mødet d. 24. juni er ikke kommet på hjemmesiden endnu og Gitte giver et kort referat. 
Det var Marie Pindstrups 1. møde 

Bente Sorgenfrey var på besøg med et oplæg om FTF-LO-samarbejdet og fremtidens hovedorganisation. 
Hendes budskab var at vi bliver nødt til at se på et tættere samarbejde i fremtiden 
.”Den offentlige sektor betragtes i vid udstrækning bare som en udgiftspost, så FTF har brug for, at nogle 
”tunge drenge og piger” stiller sig op og forsvarer den, ellers bliver vi bare endnu mere rundbarberede” 
” FTF skal hele tiden kunne matche de oplæg og tal, der kommer fra Dansk Industri og Finansministeriet – 
og andre organisationer, der entrerer med professionelle lobbyister. I dag er det ikke nok at mene noget, 



man skal også kunne dokumentere det. Det kræver en kæmpe analysekapacitet og er noget af baggrunden 
for drøftelserne om et tættere samarbejde med LO. AC er, trods flere henvendelser, ikke interesserede – 
heller ikke i et sekretariatsfællesskab med FTF.” 

Repræsentantskab drejebog blev godkendt. Repræsentantskabsmødet fylder meget i efterårets dagsordner, 
så HB mødet i august blev udvidet med en ekstra dag. 

Regionskonference fik en tillægsbevilling på 46.000. Til individuel profil og Bestyrelses profil, dette vil højne 
udbyttet væsentligt.  

Lederfraktion som rummede offentlige ledere nedlægges og der oprettes et lederråd bredt sammensat af 
offentlige og private ledere. DF skal trække på rådet f.eks høringssvar og der er en bevidsthed om at ledelse 
skal være med til at føre faget frem osv. Rådets 10 medlemmer vælges på årlig lederkonference. Bevilling 
180.000 

Foreningens sundhedspolitik var bla. årsag til stor debat på REP 2012. HB har nu er forslag som skal på 
REP 14. F.eks.at ordlyden ”Ikke bruger betaling på sundhedsydelser” erstattes med ”grundlæggende 
sundhedsydelser friholdes for brugerbetaling” 

Evaluering af Næstformandsfunktion. Denne besluttes at fortsætte. 

Evaluering af Formands bolig og rejseudgifter. Der er fundet en billigere bolig. Rejseudgifter vurderes at 
være håndteret økonomisk sobert. Vurderes igen forår 2015 

Ledighed.  
DSR tal viser Ledigheden blandt fysioterapeuter har været konstant stigende de seneste år. 
- I 2008 var ledigheden 2,2 procent blandt medlemmerne af Danske Fysioterapeuter. I maj 2014 var 
ledigheden mere end fordoblet til 5,1 procent.  
- Der har været en parallel udvikling i ledighed blandt dimittender. I 2008 var dimittendledigheden således 4 
procent. I 2013 var den fordoblet til 8 procent.  
- Hvis fremskrivningerne af udbud og efterspørgsel viser sig at holde stik, vil der i 2025 være mellem 2.400 
og 8.000 flere fysioterapeuter end arbejdsmarkedets efterspørger.  
- I værste fald kan ledigheden blandt fysioterapeuter risikere at nå op omkring 30 pct. i 2025. 
- Flere hovedbestyrelsesmedlemmer så de fremlagte tal som en meget vigtig grund til at holde fast i den 
allerede vedtagne linje, hvor foreningen aktivt arbejder for, at optaget på uddannelserne ikke øges 
yderligere. 
- Bekymrede for om vi kommer til at arbejde med opgaver vi er overkvalificerede til, bekymring for vilkår, der 
er allerede nu øget medlemshenvendelse om vanskelige løn og ansættelsesvilkår. 

Resultatet for årets første kvartal viser et samlet overskud på 1,76 mio. kr. 
For hele 2014 forventes med den nuværende viden et underskud på ca. 0,84 mio. kr. mod et budgetteret 
underskud på 2,7 mio. kr. 

Pkt. 9: 
 -Der er fra TR kommet to emner til arrangementer 
Dese opererede: Læge oplæg om operation, restriktioner, fysioterapi og trænings forventninger 
Ultralyd: Der ansættes fysioterapeuter i ambulatorier for at fjerne ventelister, bruges hos praktiserende 
fysioterapeuter. Temaaften med introduktion til hvad og hvordan. 
Begge gode ideer, som vi måske bruger. 

- Danske Fysioterapeuters sekretariat planlægger at afholde fyraftensmøder om Sundhedsforsikringer. Vi er 
interesserede og vil betale forplejning.  

- Dansk Selskab for Hjerte- og Lungefysioterapi ønsker at afholde to kurser/temaaftener i alle regioner. 
1:om den nye kliniske retningslinje for hjerte rehabilitering, forståelse og praktisk afprøvning 
2:om den nye kliniske retningslinje for KOL rehabilitering, forståelse og praktisk afprøvning. 



Det er et godt initiativ de tager og Regionsformændene har sat sekretariatet til at se på økonomien i dette. 
Der skal laves en samlet implementeringsstrategi for de mange kommende kliniske retningslinjer. 
Regionsbestyrelsen syntes at det er et godt initiativ fra Selskabet og håber at temaaftenerne bliver 
gennemført 

- Martin Melbye har tilbudt at afholde en gratis éndags workshop til medlemmerne her i regionen. Emnet er 
fysioterapibehandling til patienter med diskusprolaps i nakken. 

Han forestiller sig et 6 timers workshop, i lokalerne på Sofiendalsvej. Emnerne er fysioterapiundersøgelse, 
smertebehandling og tilpasning af genoptræning. Undervisningsformen er teoretisk oplæg, gruppearbejde og 
patientdemonstration. Tidspunkt f.eks. december eller januar og for 20 personer. 
Regionsbestyrelsen syntes at det er et flot tilbud og vil gerne benytte dette.  

- På mødet i april aftalte vi at Ulla gik videre ift arrangement om funktionelle lidelser og Marit ift oplægsholder 
vedr. fasciebehandling og – teknikker. 
Ulla har haft kontakt med Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser. Region Syd synes det var et godt 
arrangement de holdt om emnet. Ulla afventer svar fra klinikken. 

Marit har haft kontakt vedr. fasciebehandling og-teknikker. Afventer svar. 

Gitte udleverer oversigt over økonomien, deltagerantal osv. i afholdte arrangementer i  2014. 

Pkt. 10:  
Skal der afholdes et åbent møde inden Repræsentantskabet? Der var ikke stor tilslutning sidst. 
For at sikre en demokratisk proces beslutter vi,  at der inviteres til åbent møde d.12 november kl. 17-20 

Vi beslutter at Repræsentantskabs suppleanter inviteres med til Repræsentantskabet, på 
Regionsbestyrelsens regning. 

Forslag til Repræsentantskabet: De 2 store overenskomstområder, praksisoverenskomsten og offentlige 
overenskomst område (KL eller Danske Regioner) sikres plads i HB. Regionsbestyrelsen foreslår at forslaget 
fremsættes af TR- råd og de praktiserende. Preben og Lone går videre med forslaget. 

Pkt. 11:  
Regnskabet for 1. halvår 2014 ser fornuftigt ud. Der er brugt 42% af de økonomiske midler. 

Pkt. 12:  
Modul 4 studerende i praktik(holdtræning) har ikke altid fysioterapeut som vejleder. Opstået på grund af 
mangel på praktikpladser. De har altid en fysioterapeut tilknyttet som vejleder på skolen. 
Lene fortæller at praktikken ofte er på skoler eller i børnehaver, hvor det fx kan være en idrætslærer, der 
vejleder.  
UCN’s evaluering viser ikke utilfredshed med disse praktikkerne. Der er bestyrelsesmedlemmer der har hørt 
utilfredshed - omfanget af utilfredsheden er uklar. 

Pkt. 13  
Pga. tidsnød udskydes punktet til næste møde. 
Der afventes endvidere evaluering af aftalen. 

Pkt. 14  
Intet til evt. 

Pkt. 15: 
Næste møde d. 6. oktober 2014 

Pkt.16.  
Godt veldicipineret møde. 



 


