
Referat 

 

Referat af møde i: Dato for møde: 

Regionsbestyrelsesmøde, Region 

Nordjylland 
 

21.05.13 kl. 9-15 

For referat:  Dato for udarbejdelse: 

Ulla [dag, måned, år] 

 

Deltagere: 

Anne Kirstine, Preben, Marit, Tina, Lone, Jette, Ulla og Gitte 

Fra kl. 10.00 Karin og fra 11.30 Ina 

 

Lokalotet: 

Sofiendalsvej 3 Aalborg 

 

Dagsorden 
 

1)  Præsentations runde 

2)  Valg af ordstyrer og referent 

3) Godkendelse af dagsorden. 

4) Opfølgning fra sidst   

bl.a. ledere på topposter, journalføringspligt og Fysioterapeut 

studerende i praktik i praksissektoren 

5)  Kort orientering fra regionsformand 

6) Kort orientering fra Samarbejds-udvalgsmedlemmer (Preben og Marit) 

7) Kort orientering fra Hovedudvalget (Gitte)  

Gitte sidder i Hovedudvalget og er Næstformand, Gitte har pladsen 

fordi der ellers ville være for stor udskiftning på medarbejdersiden. 

Gitte er med til at få det nye Hovedudvalg godt i gang, har ikke sat tid 

på hvor længe hun vil sidde i udvalget.  Møde d. 8. maj. Referat 

udsendes hvis det kommer inden mødet, der kan stilles spørgsmål til 

referatet. Hvis referatet ikke er kommet giver Gitte en orientering fra 

mødet.  

8) Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Tina og Ina) 

Der har ikke været afholdt TR netværksmøde siden sidst. Næste møde 

er d. 27. maj, der er almindeligt møde og Karen Fischer fra Danske 

Fysioterapeuters sekretariat kommer med et oplæg om TR vilkår. 

9) Kort orientering fra Hovedbestyrelsen (Gitte) 

Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj. Referat udsendes, når det 

foreligger. 
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10)  Kommende arrangementer 

- Temaaften aften om albuer: Fysioterapeuterne i Farsø har meldt fra 

som undervisere. Der arbejdes nu på aftale med fysioterapeuter på 

Aalborg Universitetshospital. 

 

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

dato senere. 

 

- Temaaften om Mc Kenzie metoden: 28. maj Martin Melbye (Ina og 

Jette deltager) 

 

- Neurorehabiliteringsrapporten: Arrangement er 5. september Marit 

arrangerer sammen med Ergoterapeut Mette Kristiansen.  

 

 - Styreredskaber i holdtræning: Workshop anbefalet fra sekretariatet, 

se fil. OBS dyrt, vi plejer ikke at arrangere noget der kræver 

egenbetaling. Er vi interesserede? 

 

- Kostens betydning for genoptræning efter operation: Vi har tidligere 

talt om dette emne. 

 

11) Evaluering af Generalforsamling 2013 

Evaluering af forløb, dirigent, skriftlig beretning, mundtlig beretning, 

regnskabs og budget fremlægning, valg, emne osv. 

12) Ny Regionsbestyrelse, ny 2-årig periode, nye opgaver 

- Opsamling på generalforsamlingen. Hvilke arbejdsopgaver/fokus skal 

vi have de næste to år? 

- Hvad er Regionsbestyrelsens medlemmers drivkraft bag at stille op? 

Hvad er ”guf” og hvad er ”gisp” opgaver? 

- Hvordan skal regionsbestyrelsen arbejde? 

13) Politisk opgavevaretagelse  

- Planlægning af politiker besøg. 

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

2013. 

14) Planlægning af næste møde: Torsdag d. 15. august og onsdag d. 9. 

oktober 

15) Evaluering af mødet og evaluering af introduktion til de nye 

Regionsbestyrelsesmedlemmer. 

16) Evt: 
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Referat 

AD 1: Præsentations runde 

Udsættes til Ina og Karin er mødt. 
 

AD 2: Valg af ordstyrer og referent 

Ordstyrer: Marit 

Referent: Ulla 
 

AD 3: Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt med tilføjelse af evt.  
 

AD 4: Opfølgning fra sidst   

 Ledere på topposter: Gitte har haft emnet med i DF, hvor man har fokus på 

emnet og vil lave tiltag på landsplan.  

Journalføringspligt: Også fokus på fra DF, som vil lave en kampagne, evt. 

regionale arrangementer og indslag i fagbladet. 

Gitte har også punktet på dagsordenen til næste TR-møde. Det er vigtigt at 

Fysioterapeuter har den fornødne tid til opgaven. 

Det opleves ofte svært i forhold til at have hold, hvor detaljeret det skal være 

for hver holddeltager, som laver næsten det samme.  

Nogle steder arbejder man med skabeloner med standardnotater, hvor der 

kan tilføjes/ændres. 

Studerende i praktik: Der er ikke megen forhandlingsvilje i de fora, hvor det 

diskuteres med Region Nordjylland. Virker efterhånden mest som en politisk 

undskyldning for at limitere, så opgaven kan ikke løses regionalt. Danske 

Fysioterapeuter går ind i problemstillingen, da beslutningerne vil få betydning 

på landsplan.  

 
AD 5: Kort orientering fra regionsformand 

MED-aftalen for regionalt ansatte er gået i orden. Er en midlertidig ordning. 

Skal evalueres af Henning Jørgensen Aalborg Universitet fra september 2014 

til oktober 2014. 

Klinikkerne har meget forskellig størrelse og man kan derfor ikke lave nøjagtig 

ens MED-struktur alle steder. Der arbejdes med 3 modeller. Klinik-MED 

udvalg er lokalt er sat på opgaven og skal vælge en model til hver klinik inden 

10.juni 2013 

Der kan vælges mellem Mini-MED, personalemøde med MED status og tvær-

MED Det betyder at alle Ergo- og fysioterapi afdelinger kan vælge at fortsætte 

med et MED udvalg som før den nye ledelsesorganisation. 

Fysioterapeuterne er godt repræsenteret rundt omkring i Sektor og Klinik 

MED. 
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Der mangler mange steder mere information om, hvad man skal i overgangen 

fra den tidligere model til den nye model, da man aktuelt stort set kun får 

melding om mødetidspunkter og ofte for sent. 

Sundhedskartellet har holdt et fælles møde for Tillidsrepræsentanter i Sektor 

og klinik MED for at klæde dem på til opgaven med at danne MED strukturen i 

klinikkerne. 

Gitte har været til møde med praksiskonsulenterne ovre i DF, hvilket var rigtig 

godt til at få overblik over, hvad der foregår rundt i landet. 

Gitte er som medlem af hovedbestyrelsen blevet formand for praksisfonden. 

Har også fået hovedbestyrelsens post i Vanførefonden. 

 
AD 6: Kort orientering fra Samarbejds-udvalgsmedlemmer (Preben og 

Marit) 

Der gennemgås kort, hvilke forskellige fora der er i praksissektoren 

Det planlagte SU-møde blev aflyst. Næste møde er 11.juni. 

Indberetning til kontrolstatistikker er sendt ud til klinikkerne igen. Svarene fra 

seneste undersøgelse er dog stadig ikke sendt retur til fysioterapeuterne. 

Preben har mundtligt og skriftligt klaget over sagsbehandlingstiden, da det 

ikke giver mening at skulle svare, når man stadig ikke har fået respons fra 

sidst. 
AD 7: Kort orientering fra Hovedudvalget (Gitte)  

Punktet ikke nået. Referat kan læses, og spørgsmål mailes til Gitte eller tages 

med på næste møde. 

 
AD 8: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Tina og Ina) 

Der har ikke været afholdt TR netværksmøde siden sidst. Næste møde er d. 

27. maj, der er almindeligt møde og Karen Fischer fra Danske 

Fysioterapeuters sekretariat kommer med et oplæg om TR vilkår. 

Man er bla. gået over til 4 heldagsmøder i stedet for flere ½dagsmøder. 

Man er også gået over til at dele sig i noget af mødetiden, så kommunale TR 

og regionale TR har tid hver for sig, hvilket har været godt.  

Rebild kommune har meldt ud, at de gerne vil differentiere honorering for TR 

efter, hvor mange man er TR for. Dette kan vi ikke gå ind for. Det er et stort 

arbejde og ansvar at være TR også for få kolleger. 

 
AD 9: Kort orientering fra Hovedbestyrelsen (Gitte) 

Punktet ikke nået. Referat kan læses, og spørgsmål mailes til Gitte eller tages 

med på næste møde. 

 
AD 10: Kommende arrangementer 

- Temaaften aften om albuer: Fysioterapeuterne i Farsø har meldt fra som 

undervisere. Der arbejdes nu på aftale med fysioterapeuter på Aalborg 

Universitetshospital: Elizabeth Andreasen og en ortopædkirurgisk læge. EA 

melder tilbage med en dato sidst i september. Ulla er ansvarlig 
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- Temaaften om akupunktur: Ole Andersen kan til efteråret, vi aftaler dato 

senere – sidst i oktober. Gitte er ansvarlig 

 

- Temaaften om Mc Kenzie metoden: 28. maj Martin Melbye (Ina og Jette 

deltager), pr 21. maj er 51 tilmeldt.  

 

- Neurorehabiliteringsrapporten: Arrangement er 5. september. Marit 

arrangerer sammen med Ergoterapeut Mette Kristiansen. Helle Rovsing 

Jørgensen er underviser og arbejder på at finde en ergoterapeut underviser. 

 - Styreredskaber i holdtræning: Workshop anbefalet fra sekretariatet, Dyrt 

kursus ca. 15.000kr.  

Gitte har talt med Marianne Kongsgård, der mener, at der måske kan søges 

midler fra kvalitetsudviklingspuljen til kurset. Hun vil melde tilbage til Gitte. 

Skal i så fald op på næste SU-møde for at kunne besluttes. 

Vi afventer svar fra Marianne. Umiddelbart vil vi ikke støtte kurset, da det ikke 

rammer bredt i medlemsskaren. 

- Kostens betydning for genoptræning efter operation: Vi har tidligere talt om 

dette emne. 

I Brønderslev Kommune har man ansat en kostvejleder, som patienter kan 

henvises til efter indlæggelse og sygdom. 

Emnet skal være bredt, så det ikke kun er efter operation, men efter sygdom 

eller anden svækkelse, ældre mennesker der ikke spiser nok, men også 

patienter generelt, der bare gerne vil vide noget om, hvad de kan gøre ad 

kostens vej for at understøtte deres træning både på klinik, i kommune og 

regionsregi. 

Arrangementet planlægges forår 2014. Jette har undersøgt, hvem det er der 

underviser på skolen. Hun er rigtig god til at målrette det fysioterapi og 

forskellige diagnoser og er uddannet diætist: Mona Mikkelsen fra Århus er 

klinisk diætist.  Mediq Danmarks ernæringsteam. Jette tager kontakt med 

diætist. 

-Forsknings og udviklingssymposium arrangeres i år af UCN og støttes af 

regionsbestyrelsen med de midler, der allerede er ført over fra forrige års 

budget.  

Gitte foreslår, at man fremover også skriver et kort indlæg på hjemmesiden 

evt. incl. billede, når der har været et arrangement, og ikke kun annoncerer, 

hvad der kommer. Dette for at reklamere for hvad Regionsbestyrelsen 

arrangerer. 

 
AD 11: Evaluering af Generalforsamling 2013 

41 deltog, hvoraf bestyrelsen udgjorde de 9. Det ligner tidligere års deltagelse. 

Vi er generelt tilfredse med generalforsamlingen indenfor de ovennævnte 

punkter. 
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Beretningens layout har kostet 10.000, som vi skal overveje, om vi vil betale 

så meget for en anden gang. Beretningen blev mere tilgængelig i det mere 

læsevenlige layout. Men hvor mange læser beretningen, som ikke også ville 

have læst den i dens tidligere form? Vigtigt at den bliver sendt ud med 

nyhedsbrev, gerne som mail med direkte link. 

I år var det en fælles beslutning for alle regioner, at beretningen skulle laves i 

fælles layout. 

Vi er enige om, at det er mange penge at bruge på den snævre gruppe i 

foreningen, der rent faktisk læser beretningen. Vi ville hellere bruge pengene 

på medlemsaktiviteter, og så have en mere hjemmelavet version, med hjælp 

fra sekretariatet. Gitte finder ud af, om vi kan melde os ud af den dyre layout. 

Emne: Vi er enige om at Ulla Kjærgaard gjorde det rigtigt godt og også havde 

noget at byde på, som kan bruges andre steder end Hospice. Vi skeler til 

region syd og sjælland, der have henholdsvis Eva Roos og Christian Bitch på 

programmet og betragteligt flere fremmødte. Skal vi gå efter kendte 

foredragsholdere.  

 
AD 12: Ny Regionsbestyrelse, ny 2-årig periode, nye opgaver 

Fra generalforsamlingen: Fokusområder: Pilleforbrug på det psykiatriske 

område – kan det reduceres ved f.eks. fysioterapi og træning. Palliation i 

kommunerne. Mulighed for at danne en seniorgruppe i regionen. 

Psykiatri er der allerede fokus på overordnet i Danske Fysioterapeuter. Vi 

fortsætter fokus. 

Preben har kontakt til en psykiater Frank Bank Nissen, der tilflytter Hobro, som 

er meget interesseret i samarbejde med fysioterapeuter mhp. fysisk aktivitet til 

psykiatriske patienter. Han kan måske bruges som inspirator og til et fælles 

fremtidigt fagligt arrangement. 

Palliation i kommunerne: Marit oplever at blive kontaktet fra palliativt team 

mhp. opfølgning, når patienter er blevet bevilget palliativ fysioterapi. Hvis 

kommunen skal yde palliativ fysioterapi kræver det en genoptræningsplan. Vi 

er enige om, at der skal arbejdes videre med emnet.  

Seniorgruppe: Andre faggrupper f.eks. sygeplejerskerne gør en del for deres 

seniorer. Vi aftaler at se om der er tilslutning til en senior gruppe..  

Kvalitet af genoptræning i kommunerne bringes frem på mødet som et 

fremtidigt fokusområde. Bla. også i takt med, at der flere steder etableres 

tilbud om frit valg på genoptræningsområdet. 

Ventetider til genoptræning følges centralt fra DF, men offentliggøres ikke på 

samme måde som tidligere, da det mest har resulteret i større pres på 

terapeuterne, men sjældent flere ressourcer. 

De enkelte medlemmers motivation for regionsbestyrelsesarbejdet og hvilke 

opgaver man mest ønsker sig at arbejde med, og hvilke man helst er fri for. 

Vi fortsætter som vi plejer med at fordele opgaverne fra gang til gang. Så kan 

man byde ind både efter interesse og aktuelle ressourcer hos den enkelte.   
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AD 13: Politisk opgavevaretagelse  

- Planlægning af politiker besøg. 

- Hvilke ideer har vi mht. til valgene i Region og kommuner i efteråret 2013. 

Danske fysioterapeuter har bedt om indput vedr. hvilke kommuner det kunne 

være brugbart, at foreningen hjælper med fakta og tal på frem til valgene i 

Region Nord. Thisted, Mariager Fjord, Rebild og Aalborg skal have nye 

borgmestre, så her vil det være oplagt. For at få geografisk spredning beder vi 

også om at der ses på Jammerbugt og Hjørring Kommune. 

Politisk debataften: Emner kunne være neurorehabilitering, psykiatriområdet 

og evt. praktik i praksisområdet. 

 
AD 14: Planlægning af næste møde: 

Torsdag d. 15. august og onsdag d. 9. oktober 

 
AD 15:Evt: 

- Gitte deltager i planlægning af Regionsbestyrelseskonference. 

Regionsbestyrelsen har tidligere ønsket at emnet bliver at blive klædt på til 

den Politisk opgavevaretagelse. Der kommer ikke yderligere ønsker. 

-Frit valg Aalborg Kommune vil give frit valg på det ortopædkirurgiske område: 

Besluttes endeligt politisk d. 19. juni. Undtaget er plejehjem og 

amputationsområdet. Herefter skal der være leverandørmøder. I kommunen 

arbejder man på at beskrive indholdet af diverse tilbud. 

I Mariager Fjord Kommune kræves, at de der byder ind på opgaven skal have 

overenskomst med sygesikringen.  

 

AD 16: Evaluering af mødet og evaluering af introduktion til de nye 

Regionsbestyrelsesmedlemmer 

Ikke nået. 

 


