
   

Regionsbestyrelsesmøde - Nordjylland 

Referat fra den 23. november 2015 kl. 9.00-15.00 
 

Mødet afholdes på Sofiendalsvej. Der er morgenkaffe fra kl. 8.30  

Deltagere: Gitte, Anne Kirstine, Lone, Lene, Preben, Ina, Lars, Ulla, Christina, Janus og Michael Mølgaard.  
 

 

Dagsorden 
Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent 

Ordstyrer: Anne Kirstine 
Referent:  Christina 

 

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og tidsplan 
Der skal afsættes en time til pkt. 3 og pkt. 13. 
Der er mange punkter på dagsordenen, så vigtigt at pkt. 4-9 er korte indlæg. 

 

Pkt. 3: Danske Fysioterapeuters 100års jubilæum i 2017. 
Danske Fysioterapeuters Kommunikations chef Mikael Mølgaard deltager. 
Michael fremlægger planerne for 100års jubilæet og ønsker kommentarer og ideer til hvordan det kan fejres i 
Nordjylland. 
Bilaget 4 er den indstilling som Hovedbestyrelsen har besluttet, og som danner baggrund for hvordan 
jubilæet skal markeres. 
Det er særligt de to første arenaer, det medlemsrettede og det folkelige og fornøjelige, vi skal diskutere. 
Begge dele forudsætter nemlig, at regionbestyrelserne involverer sig og bidrager til at få løst opgaven. Så I 
må meget gerne begynde at gøre jer tanker om, hvordan vi bedst fører denne opgave ud i livet. Det hele vil 
selvfølgelige foregå i tæt samarbejde med sekretariatet, som nok skal sørge for at styre og koordinere 
arbejdet. I notat står endvidere, at der er sat 1.6 millioner kroner af til opgaven. Så der er sat nødvendige 
ressourcer af.  

Bilag 4 

Input til regionalt/lokalt ang. markering af 100 års jubilæet (brainstorm): 

Det medlemsrette – Festen:  

- Tema:  
o Galla. 

- Underholdning:  
o Tage pis på det faglige fx Jan Gintberg eller ”Så hatten passer” 
o Seriøst syn på det faglige – kunne være en ide, men fokusset var på et ”sjovt” indlæg.  

- 5 fester på samme tidspunkt i Danmarks store byer 
o Hver fest har et indslag, der vises på storskærm, således at de andre fester kan følge med. 
o Giver fællesskabsfølelse.  

- Der skal være god musik så der kan danses 
- Betaling 

o Egen betaling – max. 150 kr. (Folk kommer når de har betalt) 



   

o Signalere at resten betales via medlemskab, det bliver en ordentlig fest og ikke 
skrabet.   

o Ens pris i alle regioner 
- Rammer:  

o Aalborg kongres og kulturcenter.  
o DGI-huset i Nordkraft.  
o Skråen 
o Wonderland – Spritten 
o Musikkens hus 

- Tilmelding:  
o Mulighed for at Booke pladser, så det er muligt at planlægge, hvem man vil side sammen med.  

- Dag:  
o Lørdag.  
o Skal meldes ud tidligt – 1 – 1 ½ år før.  

- Festudvalg:  
o Ikke kun regionsbestyrelsen – men med inddragelse af medlemmerne.  

Det folkelige og fornøjelige – event:  

- Tre overordnet events:  
o Event på havnene – med fokus på alle aldre af befolkningen. Har vi et strategiområde vi 

vil promovere. 
o Skolernes motionsdag sidste dag før efterårsferien. Kan fysser stå for denne i hele DK?  
o Kvartal events – med inddragelse af fysioterapeutiske elementer i sammenhæng med 

andre events. Både centralt og decentralt fx ved at promovere os ved Open by night, 
DHL stafet, motionsløb, Team Rynkeby og lignende arrangementer. F.eks. klinikker 
rundt i regionen der promoverer faget og egen klinik. Købe et telt og merchandise som 
medlemmer kan rekvirere. 
 

- Lokalisation:  
o Centralt i Aalborg 

 Aalborg havn.  
 Uden for musikkens hus. 
 I sammenhæng med andre events fx DHL stafetten, Karneval, Aalborg i Rødt, 

Team Rynkeby, Tall ships race.   
 Evt. den dag festen holdes.  

o Decentralt uden for Aalborg 
 Skoleområdet – ud på folkeskolerne til skolernes motionsdag  

 Professionelle øjne på -inspiration til de 45 min. 

 Overbevise skolerne om at det er et tilbud de ikke kan sige nej til 

 Inddragelse af kendte fodboldspillere ud på folkeskolerne.  
 Bod på Hjallerupmarked, festival, karneval. 
 Inddrage fysioterapeut studerende.  
 Samle fysioterapeuter hvor de får en t-shirt på og går rundt i byen og gør 

opmærksom på fysioterapeutfaget.  
- Tema:  

o Gør folk sunde.  
o Få dem til at træne.  
o Skoleområdet 
o Motion 
o Folkesundhed.  
o Hvor bruges fysioterapeuter? Inddrage borgerne i vores arbejdspladser.  

- Kendisser:  
o Fysioterapeuten for fodboldlandsholdet.  
o Fodboldspiller, håndboldspillere (Børn/unge) 
o Musik: Niels Hausgaard (ældre befolkning)  

- Markedsføring. 
o Event der er gratis for borgerne.  



   

o Events for folkeskolerne.  
o Tv2 Nord skal inddrages.  
o Inddragelse af interessante kendisser.  
o I sammenhæng med andre events fx DHL stafetten, karneval, Aalborg i Rødt,  

- Ressourcekrævende/hjælp:  
o En fast ”pakke”, så det bliver mere overskueligt at komme ud decentralt til fx open by 

night.  

Janus og Mikael deltager på Regionsbestyrelsesmøder i alle regioner. Efterfølgende arbejdes der videre 
med ideer i Sekretariatet. 

 

Pkt. 4: Opfølgning fra sidst   

Intet 

 

Pkt. 5: Kort orientering fra regionsformand og diskussion af relevante emner 

- I FTF Nordjylland har der været årsmøde. Gitte har nu fået ordinærplads.  
- Strategiplanen ang. fysioterapeuter i lægekliniker. Gitte har mailet til medlemmerne i 

samarbejdsudvalget, for at indbyde dem til et møde ang. omkring mulighederne for inddragelse af 
fysioterapeuter.  
2 har givet positiv feedback, og Mads Duedal vil gerne mødes d. 10 december.  
4 personer har Gitte ikke hørt fra. Ulla Poulsen deltager sammen med Gitte d. 10. dec. 
Marianne Kongsgaard arbejder med ovenstående i Nordcap. Der arbejdes der via dialog med de 
praktiserende lægers praksiskonsulenter, på at få udbredt kendskabet til mulighederne for at ansætte 
fysioterapeuter.  

- Gitte har været på forsiden af Nordjyske i forbindelse med deltagelse i event før Regionsrådsmøde. 
Også inde i bladet var der billede af Gitte. Desværre stod der at hun var sygeplejerske. 

 

Pkt. 6: Kort orientering fra Samarbejdsudvalgsmedlemmer  

Ansøgning om praktiksted – får vurderet kravet fra UCN – og kan herefter godkende i forvaltningen 
Behandling i anden kommune – afslag pga. praksisplanen 
Kontrolstatistik – den progressive gruppe. Fysioterapeuterne ønsker undersøgelse gennemført, fordi det 
står i overenskomsten. Det medførte, at 111 fysioterapeuter skulle spørges og vi har netop i 
arbejdsgruppen gennemgået svarene. Overvejende på baggrund af fejl hos læger og fysioterapeuter. 
Sagerne bliver behandlet på næste SU-møde. 
Kvalitetsudviklingsmidler: MKJ deltog og beskrev 3 punkter: 
Midler til lokale projekter godkendes fremover af Praksisfondens bestyrelse 
Årlig udgift til FysDB bliver betalt af fonden 
Et monitoreringsprojekt i region Nordjylland foldes ud i 2016 med deltagelse fra 6-8 klinikker. 
 
 
Pkt. 7: Kort orientering fra Region Nordjyllands Hovedudvalg  
Herunder spørgsmål til referater 

 



   

- Ulla spørger ind til, hvorfor rapporten ang. organisering af de områder der skiller sig ud fra 
FLO, herunder terapeutområdet, pludselig er vedhæftet som bilag til referatet denne gang. 
Specifikt om der er grund til bekymring omkring decentralisering af fysioterapeuter og ergoterapeuter, 
men Lone beroliger med at der er ikke en planer om decentralisering. 

- Dem er der ikke er fuldtidsfrikøbte, har svært ved at forsvare på egen arbejdsplads, at de bruger meget 
tid på at side med i Hovedudvalget, men det ser ud til at de nu kan blive frikøbt med en dag om ugen. 
Dette gør det mere attraktivt at være medlem.  

 

Pkt. 8: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter  
Herunder spørgsmål til referater 

Fra møde d. 12. nov. Referat ikke godkendt og findes derfor ikke på hjemmesiden. 
Der er kommet nye Tillidsrepræsentanter efter valg i oktober.  
Der var valg til Regionsbestyrelsen. Genvalg til Ina og Lene.  
Forhandlingskonsulent Elin Lau holdt oplæg om arbejdstidsregler f.eks. overarbejde, merarbejder, 
selvtilrettelægende, flextid osv. 
 
 
Pkt. 9: Kort orientering fra Hovedbestyrelsen 
Herunder spørgsmål til referater. 
 
Ingen spørgsmål. 
 
 
Pkt. 10: Nyt fra Sekretariatet  

 
- Arbejder ved med politiske indsatser og strategiplanene. 
- Snart klar med ny undersøgelse ang. ventetider – resultatet viser at det går bedre med ventetiderne. 
- Der er kommet et nyt holdningspapir på Frit-valg. HB har besluttet et nyt holdningspapir, da regeringen 

næste år muligvis vil ændre forholdene ang. frit-valg hvis der er længere ventetider.  
- Der har været introduktionsdag i sekretariatet som var en succes. Der var tilmeldt 13 for de forskellige 

regioner.  
- På regionsformandsmødet er det besluttet at ansætte en student til at afhjælpe alle regionenerne. Den 

ansatte er Amalie som læser folkesundhedsvidenskab starter i december.  

 

Pkt. 11: 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. 

- 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 
Ina arbejder videre med afholdelse i efteråret 2016.  

- IDE til temaaften. Den skrøbelige ældre medicinske patient med Jane Andreasen. Ulla Poulsen har 
kontakt.  
Ulla planlægger. Spørger Jane om hun kan i marts eller april. 

- IDE til temaaften. Filmvisning af ”Naturens uorden. .Afholdes på Sofiendalsvej  evt. sammen med 
ergoterapeut foreningen. Gitte arrangere med afholdelse i marts.  

Planlagte:, 



   

- d. 23. november. De praktiserendes årsmøde. SU planlægger. 
 48 tilmeldte.  

- 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 pt ingen tilmeldt. 

- d. 26. januar. Diskusprolaps i nakke. Gentagelse af overtegnet arrangement fra oktober. Gitte 
planlægger. 
48 tilmeldt 

- d. 27. januar Pia Ryum, psykolog på arbejdsmedicinsk klinik. Stress, arbejde og så videre. Anne 
Kirstine planlægger. 
12 tilmeldt 

Planlagt af andre end Regionsbestyrelsen: 

- d. 8. december. Møde for praktiserende. Modernisering af OK (overenskomsten) 

Afholdt:  

d. 8 september, Funktionelle lidelser, 80 tilmeldte.  
- d.6. oktober kl. 19.00 Behandling af diskusprolaps i nakke. 110 tilmeldt 
- d.7. oktober kl. 17.00. Barbara Bröcki om Respirationsmuskeltræning. 25 tilmeldt 
- d. 22. oktober Fraktion for funktionæransatte. Aflyst pga. for få tilmelde 
- 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. 28 tilmeldt 

- 19 november, Forskning- og udviklingssymposium 119 tilmeldte (Danske fysioterapeuter afholdte ikke, 
men bidrog med 10.000 kr.) 
 

Pkt. 12: Evaluering af Regionskonference og Folkemøde. 
Vi nåede ikke punktet på sidste møde, derfor er det på dagsordenen igen 

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. 

 
1. 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?  
 

- I 2016 bliver det i sammenhæng, men efterfølgende bliver det separat hver 2. år.  

2. På Regionskonferencen kom der ideer fra andre bestyrelser. Fik vi ideer, vi skal prøve at indføre her i 
Nordjylland?  

- Mange orienteringspunkter og planlægningspunkter til møderne - overvejelser omkring referat af disse 
til øvrige bestyrelsesmedlemmer ift. opvejning af tiden.  

- Besøg er politikere eller embedsmænd til møderne samt afholdelse af møderne på arbejdspladserne. 
Samt oplægsholdere fra sekretariatet.  

- Øget antal af møde – de andre bestyrelser har et større antal møder. Flertallet giver udtryk for at 
antallet af møder er passende (3 møder om foråret, og 2 møder om efteråret). 

- Mere inddragelse af Facebook. 
- Andre bestyrelser inddeler sig mere i grupper, kunne det være relevant. 

3. 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. 

- Der bliver nedsat en planlægningsgruppe til regionskonferencen.  
- Der skal også være tid til andet end folkemødet på regionskonferencen, med inddragelse af andre ting.  
- Vi kunne godt tænker os at være mere synlige f.eks. i form af veste eller lign.  
- Nogle syntes det var for tidligt at rejse over dagen før, og ønskede at konferencen kunne starte lidt 

senere, så man kunne tage hjemmefra samme morgen.  
- Nogle ønskede at kunne blive længere tid på Bornholm, f.eks. i weekenden, hvor mange flere 

deltagere kom til folkemødet.   
 

 

Pkt. 13: Strategiplan. 
Janus kommer med et oplæg til hvordan vi kommer videre med børneområdet. 

Regionsformændene har snakket om at vi i forløbet med børne/ungeområde med fordel kan koncentrere 
indsatsen til 4-5 kommuner i hver region. Der er sendt materiale ud og tilbudt at mødes med politikere. Vi er 
nu der hvor vi skal tage direkte kontakt til politikerne igen.  
Der udvælges nogle kommuner samt relevante politikere hvortil Regionsbestyrelsens medlemmer 2 og 2 
kommer ud og snakker med de politikerne i skole ungeudvalgene.  
Via mail invitere vi os selv til et besøg med de hovedpunkterne vi gerne vil drøfte med politikerne.  

Efter hvert møde med politikerne skal der noteres i udarbejdet skabelon, hvad der er talt om og om der er 
aftaler der skal følges op på.  

Følgende udvalgte kommuner samt de ansvarlige: 

Kommune Politiker Ansvarlige 

Aalborg Tina French Gitte og Preben 

Rebild Anders Norup Gitte og Lene 

Vesthimmerland Henrik Dalgaard Gitte og Lars 

Thisted  Gitte og Christina  

Hjørring  Gitte og Lone 

Jammerbugt  Gitte og Lene 

Brønderslev  Gitte og Anne 
Kirstine 

 

Lars har kontakt til Henrik Dalgård fra Vesthimmerlands kommune, som er interesseret og vil gerne deltage i 
et møde efter januar.  
 
Preben har været i kontakt til Svend Madsen fra Mariagerfjord kommune ift. egen klinik indsats i kommunen.. 

Gitte og Preben har haft kontakt til Tina French fra Aalborg Kommune, som er meget interesseret i at få sat 
noget i gang. 

Gitte har talt med Bent Skovgaard Rebild kommune. De talte ikke kun om skolebørn men han fik ”hele 
pakken” dvs. de snakkede ventetider, GOP, psykiatri osv. 
 
Det kunne være relevant at etablere kontakt til de enkelte skoler samt deres skoleudvalg og 
skolebestyrelsen.  

TR og medlemmer er informeret om at de meget gerne må sprede materialet med argumenter og eksempler 
til alle interesserede. 



   

Forslag om at DFys prøver at få en artikel i skolebladet ”Skole og forældre”.  

 

Pkt. 14: Budget opfølgning 3. kvartal 2015 
Bilag 2:  3. kvartal budgetopfølgning. 

Budgettet ser fint ud.  
58% af økonomien er brugt efter 3. kvartal.  
Medlemsaktiviteter: Der er afholdt 13 arrangementer, og sponsoreret 3. Der er brugt 39% af det er budget 
der er afsat.  
Hvis der ved årets udgang er u forbrugte midler, skal Gitte skal søge om at disse overføres til 2016, f.eks. til 
deltagelse i Folkemøde og  arrangementer. 

 

Pkt. 15: Lønforskel mellem de regionalt om kommunalt ansatte. 
Giver lønforskellen for fysioterapeuter ansat i regionen og ansatte i kommunen os problemer med 
fleksibilitet, flytbarhed og udvekslingsstillinger? 

Lønforskellen gør at fysioterapeuter skal gå ned i løn, hvis de skal bevæge sig fra der kommunale til det 
regionale ansættelsesområde. 
Diskussion: Hvor stort er problemet, hvad giver det af problemer, hvad går fagligheden glip af, hvem skal vi 
informere om problematikken osv. 

- I kommunen når man hurtigere et højere løntrin end i regionen (hurtigere gennemløb), Lønforskellen 
giver nogle problemer for Regionen. Bla. kan det sætte begrænsning ift. samarbejde på tværs af 
regionen og kommunerne. I sundhedsaftalerne er det skrevet ind, at man skal eksperimentere med 
andre samarbejdsformer. Eks. giver delestillinger problemer, fordi man SKAL dele 50/50 pga. 
lønforskellen, selvom det i forhold til patienter/borgere, samarbejde og opgaver måske ikke er det mest 
optimale. Også fysioterapeuter der har ønske om afprøve tidsbegrænset arbejdsperiode i regionen, 
bremses af, at de ikke vil gå ned i løn, for at gøre dette f.eks. i 1 år. Det kan ligeledes være et problem 
at rekruttere fysioterapeuter med de rette kompetencer, når de skal gå ned i løn for at gå fra 
kommunalt job til regionalt. Som regionsansat er det MEGET svært at forstå, at man med de krav der 
stilles i dag, skal arbejde for en mindre løn end i kommunerne. Der er ønske om, at DFys kan bære 
dette ind til forhandling med Danske Regioner og KL.  Der er i Regionen ikke villighed til at bruge 
kompetencetillæg for at udjævne overenskomsten. OK kan således være en forhindring for flexibilitet, 
bedre forløb på tværs af sektorerne og for Det sammenhængende danske Sundhedsvæsen. 

- Grunden til lønforskellen skyldes at regionen og kommunen har to forskellige overenskomster.  
- Forslag: Analyse af hvad der får folk til at skifte stillinger i en given periode, set ud fra nedgang i løn.  

 

Pkt. 16: Besparelser budget 2016. 
Bilag 3 er en oversigt over hvilke konsekvenser besparelser i budget 2016 får for det fysioterapeutiske tilbud 
i kommuner, region og stat. 

Diskussion af hvilke konsekvenser disse besparelser får, og om DFys har en strategi og mening ift. at der 
hvert år forsvinder fysioterapi stillinger f.eks. på sygehusområdet. 
Bilag 3. 
 

- Det er ofte skjult, hvad besparelser betyder for patienterne. Normeringer kan godt være stationære 
over en årrække, men en om rokering fra fysioterapeuter på sengeafdelinger til særlige stillinger som 
forskningsstillinger, opgaveglidning til lægeopgaver osv. påvirker tilbuddet til patienterne. 
Normeringsmæssigt er der måske ikke fjernet stillinger, men der er færre til at udføre basisydelserne. 
F.eks. Har det bla. resulteret i ventetid på fysioterapi til ældre, indlagte medicinske patienter. 

- Bekymring for om de kliniske retningslinjer overholdes.  



   

- Lone kommer med en ide til inddragelse af fysioterapeuter i akutmodtagelsen. (Hvilket der 
allerede er i AMA på Aalborg Universitetshospital) 

- Bekymring for om der skrives genoptræningsplan på alle patienter med behov. 
- Forslag til DFys: I stedet for at spørge kun til fysioterapeut normeringer i Regionerne, så prøv at være 

mere specifik: Undersøg f.eks. hvor mange medicinske senge der er, og hvor mange fysioterapeut 
timer der er tilknyttet disse. Det samme gælder andre specialer. 

- De regionsansatte har brug for at opleve, at foreningen også kæmper for dem.     

 
Pkt. 17:  EVT. 
 
  
Pkt. 18: Planlægning af næste møder 
Forårets møder skal planlægges så husk kalender.  

 
Dagsorden punkter:  
- HBDI test, skal vi arbejde målrettet med denne?  

Overblik over den samlede profil.  
Gitte hører hvad de andre regioner bruger deres svar til i bestyrelsen.  
Husk resultaterne.  

- Innovations og Iværksætterpris. Deadline for at indsende kandidater er d.5. januar. Prisoverrækkelse 
på arbejdsplads medio februar. 

 
Gitte sender Doodle ud med datoforslag 

 
 
Pkt. 19: Evaluering af mødet 
Tak til Ulla for to meget relevante punkter til dagsordenen.  


