Regionsbestyrelsesmøde Nordjylland
Referat fra den 10. september 2015 kl. 9.00-15.00

Mødet afholdes på Sofiendalsvej. Der er morgenkaffe fra kl. 8.30
Lone Guldbæk afbud.
Der skal tages billede af Lars, Lene og Christina til hjemmesiden.
DAGSORDEN:
Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent:
Ina er ordstyrer og Ulla referent

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og tidsplan
Ann Sofie Orth deltager under punkt 13. Vi skal starte med dette punkt, forventet varighed 1½ time.
Pkt. 12 sættes på lige efter frokosten. Forventet varighed 1½time

Pkt. 3: Opfølgning fra sidst
Gitte: Under punkt om forretningsorden og udpegning af næstformand talte vi om hvad hvis Regionsformand
har forfald.
Vi har stået i problematikken før. Hvis behov så må RB udpege en formand. Hvis behov for ekstra aflønning
af konstitueret formand/fuldtidsfrikøbt politiker, så må HB ind over og godkende dette.

Pkt. 4: Kort orientering fra regionsformand og diskussion af relevante emner
Fysiurgisk massør i enggårdsgade, kalder sin klinik Fysklinik.dk. Anne Sofie Orth følger op på
annonceringen.
Positiv mulighed for fysioterapeut i lægeklinik her i Nordjylland.
Regionalt organisations samarbejde (ROS) har holdt møde.
Region Nordjylland har sendt strategi i høring ”Fokus på fornyelse” ny administrativ organisations og
arbejdsform. Gitte har hørt at der ligge en 22mio besparelse indregnet. Der skal være færre, kortere møder
med færre deltagere. Positivt at besparelse ikke skal findes i det patientnære
Organisationer er bekymrede, gælder det også MED udvalgene. I april 2015 blev ny MED aftale
underskrevet.
Friskole på Mors har ansat en fysioterapeut som kombineret idrætslærer og pædagogmedhjælper.
PKA delegeret valg, opstilling senest 10. oktober. Der skal vælges 4 nordjyske medlemmer. Danske
Fysioterapeuter hjælper PKA med at synliggøre valg.
Pkt. 5: Kort orientering fra Samarbejdsudvalgsmedlemmer

Der har ikke været afholdt SU-møde siden sidst vi havde RB-møde. Der sker nu alligevel altid noget imellem
møderne. Blandt andet har en ridefysioterapeut i Vendsyssel oplevet forsinkelse af det byggeri, som skal
være hans nye adresse for ridefysioterapi. Forsinkelsen betyder, at en stor gruppe patienter er uden
ridefysioterapitilbud i et par måneder. Da de alle er patienter under den vederlagsfri ordning, tilbyder
regionen, at de kan modtage almen fysioterapi under § 62 i den tid, hvor der ikke er et ridefysioterapeutisk
tilbud.
Årsmøde 23. november for praktiserende. Lars Juul har indlæg om kontrolstatistikker.
Nyt job for fysioterapeut på idrætsefterskole, 2 dage/uge, hvor fysioterapeut træner de elever, der er ude
pga. skader, indtil de er klar til at indgå i skolens program igen.
Økonomiaftale: Der sker en bydelig stigning i antallet af patienter under speciale 51 (almen fysioterapi). Det
betyder, at den økonomiske ramme kommer under pres, hvis den øgede tilgang fortsætter. De centrale
parter har aftalt, at de sammen vil se på udgiftsdæmpende foranstaltninger.

Pkt. 6: Kort orientering fra Region Nordjyllands Hovedudvalg
Ingen kommentarer til referat, ud over snak om de vanlige store besparelser og effektiviseringer.
Janus fortæller, at foreningen følger, hvad der sker nationalt og regionalt som følge af besparelser og
effektiviseringer på sygehusene. Hvordan udmøntes det regionalt for vores medlemmer.

Frokost

Pkt. 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter
Herunder spørgsmål til referater.
Tina var på eget initiativ med til TR-mødet i 2 timer i tirsdags. Referat foreligger derfor ikke endnu. Emner
bla.
Hovedbestyrelsens beslutning om at arbejde på at indtag på fysioterapeut uddannelsen skal ned med 30 %
Debat om hvordan de studerende rekrutteres og fastholdes i foreningen.
Besparelser og omstruktureringer i regionen, som fordrer ny TR-struktur.
Lene fortsat valgt til suppleant til TR rådet
TR er opfordret til at sende information om besparelser til Gitte og Janus. Sekretariatet samler information
om besparelsers omfang og påvirkning af det fysioterapeutiske tilbud.

Pkt. 8: Kort orientering fra Hovedbestyrelsen
Herunder spørgsmål til referater.
-LO og FTF sammenlægning. Der er mange ubekendte, især er det regionale led ikke særligt godt belyst.
Der er flere muligheder, en total sammenlægning, en øvre paraply samarbejde eller som nu et samarbejde
om aktuelle emner.
Hvis de to hovedorganisationer lægges sammen så blive vi meget små, en løsning kan være en
Sundhedssøjle, og DFys kan forhåbentlig få indflydelse der.

Der er mange uafklarede spørgsmål, f.eks hvordan det tænkes at samarbejdet skal fungere ude regionalt
osv. Der er FTF kongres i november, hvor spørgsmålet skal behandles.
Optag på fysioterapeutuddannelserne:
Der er lavet en statistisk fremskrivning af ledighedstal, denne forudsiger en ledighed i 2025 på 17%.
Diskussion ud fra ledighed, dimitendledighed, løn og ansættelsesvilkår på det private arbejdsmarked, der er
stort pres fra medlemmer der ringer til servicelinjen om dårlige løn og ansættelsesvilkår.
HB kan ikke overhøre dette. Vælger at gå til politikere med ønske om at nedsætte optag fra 1135 til 780 pr
år.
Det giver fortsat 400 flere fysioterapeuter årligt, så der er stadig brug for vækst.
Det er en træls situation at stå i som fagforening, men DFys er nødt til at se på den samlede billede.
Lene påpeger, at hun er meget uenig i den beslutning. Det er uddannelsens oplevelse, at der uddannes
Fysioterapeuter, der innovative og entreprenører, hvilket gør, at de er rigtig gode til at skabe nye jobs.
Underviserne er derfor ikke enige i, at fremtiden ikke har brug for de fysioterapeuter, der uddannes, da der er
store og u udtømte muligheder i fremtidens sundhedsvæsen. Underviserne mener heller ikke, at det er der,
fagforeningen bør have sit fokus og det er temmelig svært at forstå, at fagforeningen på vegne af egne
medlemmer anbefaler færre jobs på underviserområdet i fremtiden.
Der er forskellige meninger om tiltaget blandt bestyrelsens medlemmer.
Flere genkender at de unge ikke kan komme i arbejde som fysioterapeuter, og de der gør ofte får dårlige løn
og arbejdsvilkår..
Gitte anerkender at det er en rigtig ubehagelig beslutning for UC’ernes, ledere og undervisere.

Pkt. 9: Nyt fra Sekretariatet
Udskydes til næste gang

Pkt. 10: Kommende arrangementer
- Marianne Christensen oplæg om akilleseneruptur. Gitte er i gang med at planlægge til forår 2016.
- Oplæg af Kiropraktor. Hvad gør de, hvad gør vi? Lene Duus planlægger. Vi gemmer dette arrangement til
senere.
- Pia Ryum, psykolog på arbejdsmedicinsk klinik. Stress, arbejde og så videre. Anne Kirstine planlægger til
forår 2016.
- IDE til temaaften. 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 har kontakt.
Planlagte:
- d.6. oktober kl. 19.00 Behandling af diskusprolaps i nakke Gitte arrangerer. Der er 101 tilmeldt.
En klinik ønsker at tilmelde klinikpersonale fra andre faggrupper, hvad er bestyrelsens holdning til dette?
- d.7. oktober kl. 17.00. Barbara Bröcki om Respirationsmuskeltræning. Gitte arrangerer. Der er 20 tilmeldt
- d.27. oktober kl. 17.00. Helle Fuglsang, hun har succes med at få mere bevægelse ind i børnehaver,
dagpleje og skoler. Oplægget bliver en blanding af fysisk aktivitet børn og hvordan man skaber sig et job.
Gitte arrangerer Der er 6 tilmeldt
Planlagt af andre end Regionsbestyrelsen:
- d.14. september Pension, ledelse og forhandling. Arrangeret af sekretariatet og PFA. PFA betaler
forplejning.
https://fysio.dk/kurser/Kursuskalender/Pension-ledelse-og-forhandling---Alborg/#.VdWVm9L9nMA
- d.22.oktober kl.8.30 Fremtidens kunde i din klinik. Arrangeret af sekretariatet.
https://fysio.dk/kurser/Kursuskalender/Formiddagsmode-om-fremtidens-kunde-i-din-klinik6/#.VdWncdL9nMA

- d.22. oktober kl.18.30 Fraktion for funktionæransatte. Arrangeret af Daniel Broholm, vi betaler forplejning
- d.23. november Årsmøde for de praktiserende. SU arrangerer.
Afholdt:
d.8. september kl. 17.00 Funktionelle lidelser, arrangeret af Ulla. 80 tilmeldt
d. 10. juni journalføringspligt for praktiserende, arrangeret af Marianne Kongsgaard. 26 tilmeldt.
Evaluering af arrangement d. 8. september: OK med 80 deltagere, så længe det er foredrag og ikke praktik
på programmet. Vi skal tænke på en opstilling, hvor ingen skal sidde med ryggen til. Vigtigt at mikrofon er i
orden. Så vi planlægger stadig at diskusprolaps i nakke arrangement d. 6. oktober afholdes på
Sofiendalsvej. Der er nu 110 tilmeldt.
27.01.2016 aftales arrangement med Pia Ryum, pris 5000kr.
Arrangementet d.22. oktober har fokus på hvordan du skaber dit eget job. Christina skal reklamere ekstra
meget for dette arrangement på UCN.
D. 19. november er der Forsknings og udviklingssymposium. Afholdes på UCN.

Pkt. 11: Evaluering af Regionskonference og Folkemøde.
I år var Regionskonferencen slået sammen med deltagelse i Folkemøde. Regionsbestyrelsen evaluerede
udbytte at dagene på vej hjem fra Bornholm. Vi skal nu hvor det hele er lidt på afstand evaluere
Regionskonferencen og Folkemødet.
- Hvad fik vi ud af Regionskonferencen, kan vi fremover slå den sammen med evt. Folkemøde deltagelse,
eller skal det være en separat konference for Regionsbestyrelserne?
- På Regionskonferencen kom der ideer fra andre bestyrelser. Er der noget vi skal prøve at indføre her i
Nordjylland?
- Var vi godt nok klædt på til at deltage i debatter på Folkemødet, fik vi nok ud af deltagelsen i Folkemødet,
skal vi deltage igen?
Bilag 1: evaluering af Regionskonference og Folkemødedeltagelse.
Punktet fik kun kort til og skal på igen til næste møde.
Introduktion til Sekretariat og bestyrelsesarbejdet er fastlagt for nye regionsbestyrelsesmedlemmer, og de
der ikke har været på introduktion.
Næste folkemøde på Bornholm er 15-18 juni

Pkt. 12: Strategiplan
Oplæg fra Janus og planlægning af indsatser særligt på børneområdet
Se Bilag 2: Strategiplan regionale indsatser.
Oplæg til drøftelse i regionen for hvordan strategiplan udmøntes i Region Nordjylland.
DFys har 19 strategiske indsatsområder.
4 af dem er helt afhængige af den regionalpolitikske indsats. Argumentere for hvorfor det er en god ide at
ansætte fysioterapeuter inden for disse områder.
1 Hverdagsrehabilitering. Hvad er kernefagligheden for fysioterapeuter inden for området.

2 Børneområdet. Fortsætter selvfølgelig tidligere indsatser i forh. til børn. Nyt perspektiv er normalbørns
området, hvad betyder alderssvarende motorik f.eks. i forh. til indlæring. Fokus også på de 45 min. daglig
fysisk aktivitet i folkeskolen. Hvad kan fysioterapeuter byde ind med her.
3 Fysioterapeuter i lægepraksis: Fysioterapeuter kan byde ind især på det muskulo-skeletære område.
4 Nye jobs via beskæftigelsesreformerne: Nu skal også de meget ressourcesvage borgere i job, via f.eks.
rehabiliteringsteams. Førtidspension tildeles stort set ikke under 40 år Hvad kan fysioterapeuter bidrage med
her?
DFys opfordrer til at starte med børneområdet, da DFys allerede nu har materiale og arbejdspapirer parat
både til brug for bestyrelse og regionsformand, samt konkret materiale til f.eks. skolerne.
Hvilke strategiprojekter synes vi er særlig interessant for vores region at starte med? Hvad er vores ønske til
prioritering af projekterne?
Diskussion i bestyrelsen:
Børn: Via børn i bevægelse, udvide de gode erfaringer herfra. Via skoler hvor der i forvejen er ansat
fysioterapeuter, hvor vores faggruppe allerede er repræsenteret. Via kontakter vi har til idrætsforeninger og
skoler. Via vores allerede planlagte medlemsarrangement omkring børn, kan måske fokuseres mere.
Gitte sender på mandag DFys materiale om børn ud til alle medlemmer af skole/fritidsudvalg og børne/unge
udvalg i de nordjyske kommuner.
Fysioterapeuter i lægepraksis arbejdes der allerede målrettet på i Nordjylland. Og det fortsætter vi
selvfølgelig med. Måske invitere mere til dialog med almen praktiserendes forening. Flere positive indspark
til almen praktiserende læger, når vi møder dem i politiske sammenhænge.
Der skal inviteres til møde med de politikere der sidder i de praktiserendes lægers samarbejdsudvalg.
Hverdagsrehabilitering: Fysioterapeuter er allerede en del af dette, i hvert fald i Aalborg Kommune.
Sille Frydendahl fra DF er rigtig meget inde i begrebet, og kan inviteres ud til regionerne til temamøder, på
uddannelsesinstitutioner, i netværksdannelser.
Nye jobs via beskæftigelsesreformerne. DF udarbejder senere arbejdspapirer til dette område. Aalborg
Kommune har haft projekt i gang omkring nakke/ryg, der nu er gjort permanent. For de allersvageste er der
ikke rigtig noget målrettet tilbud nogen steder. Hjørring Kommune er langt fremme med tilbud indenfor
beskæftigelsesreformen, hvor også fysioterapeuter er inddraget.
Kan vi dele ansvarsområder ud på de enkelte bestyrelsesmedlemmer, efter hvad man brænder mest for,
eller hvor man naturligt har adgang og forbindelser til.
Region Syd har netop afholdt et netværks arrangement om hverdagsrehabilitering, som vi måske kan lade
os inspirere af i region nord.
Plan: Vi starter alle overordnet med børneområdet for hele regionen.
Dette har fokus indtil næste regionsbestyrelsesmøde.
Hvad har hver især interesse i:
Lars interesse i: Børn, med start i egen kommune. Fysioterapeuter i lægepraksis.
Prebens interesse: Børn, fysioterapeuter i lægepraksis.
Lene: Børn og fysioterapeuter i lægepraksis, hverdagsrehabilitering.
Ina: Hverdagsrehabilitering, beskæftigelsesreformerne.

Christina: Børn og lægepraksis.
Anne Kirstine: Beskæftigelsesreform, hverdagsrehabilitering
Ulla: Ingen specielle ønsker inden for de 4 områder. Vil gerne tage med Gitte ud til div. relevante politikere.

Pkt.13: Vederlagsfri fysioterapi
Ann Sofie Orth deltager på dette punkt.
Oplæg og diskussion om det vederlagsfri område.
Slides fra Ann Sofies oplæg er vedhæftet referatet

Pkt. 14. Budgetopfølgning 1. og 2. kvartal 2015
Bilag 3: budgetopfølgning 1. kvartal 2015
Bilag 4: budgetopfølgning 2. kvartal 2015
B indkomst 8000 under adm. udgifter er til journalist i forbindelse med generalforsamling 2015. Skal derfor
flyttes over til generalforsamling.
Der er i første halvår forbrugt 43% af årets midler. Vi forventer at budgettet holder.

Pkt. 15: EVT.

Pkt. 16: Planlægning af næste møde
Dato: 23. november kl.9.00-15.00
Sted: Sofiendalsvej
Dagsorden punkter:
Pkt. 11 fra dette møde
Strategiplan

Pkt. 17: Evaluering af mødet
Det er ikke optimalt med to store punkter med oplæg på samme møde. Det giver for presset en tidsplan.
Strategiplan kunne med fordel have fået mere tid.

