
  

Referat Regionsbestyrelsesmøde 
d. 22. marts kl. 9.00-15.00 

 

Mødet holdes på Sofiendalsvej 3 Aalborg. 

Afbud Anne Kirstine 

 

DAGSORDEN med referatet indskrevet under punkterne 

Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent 

REFERAT: 
Ordstyrer: Ulla 

Referent: Lone 

 

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og tidsplan 

REFERAT: 
Godkendt uden kommentarer 

 

Pkt. 3: Opfølgning fra sidst   

REFERAT: 
Intet nyt 

 

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

REFERAT: 

Til Folkemøde 17 har man udover Hovedbestyrelsen valgt at et Team Folkemøde skal deltage, for at 

Fysioterapeuter og Fysioterapi stadig er synlig. Relevante fysioterapeuter inviteres. Herfra er Lene Duus 

indbudt og har takket ja. 

Der pågår en fyringsrunde i Mariagerfjord Kommune. Baggrunden er at de ortopædkirurgiske §140 

genoptræningsopgaver skal varetages af de praktiserende i området. Det er vigtigt at kommunen tilbyder de 



praktiserende en aftale, hvor der er økonomi nok til at opgaven kan løftes, og borgerne får tilstrækkelig 

genoptræning. 

Regionsbestyrelsen er tidligere blevet informeret om problematik i Brønderslev kommune om manglende 

tillægsbevilling, og som følge deraf beskæring af træningspakker. Gitte har tidligere haft indlæg i Nordjyske 

og været til møde med Social og sundhedsudvalget.  

Nu bekymring for om fysioterapeuter kan komme i klemme i klagesager, fordi de må afslutte patienterne før 

de har opnået niveauet i kommunens kvalitetsstandard. 

De kommunale og praktiserende fysioterapeuter har henvendt sig til Social og sundhedsudvalget, med deres 

bekymringer for patienternes niveau når de afsluttes, pga. de beskårede genoptræningspakker. 

Rebild Kommune: Der har været meget presseomtale på det seneste, med baggrund i dårligt psykisk 

arbejdsmiljø i Center sundhed. Tidligere ansatte har klaget til kommunen over en mellemleder, efterfølgende 

har de kontaktet byrådspolitikere. Gitte har været i dialog med fysioterapeut TR i træningsafdelingen, 

byrådspolitikere har henvendt sig, og DSR, Ergoterapeutforeningen og DFys har inviteret medarbejdere til 

møde, for at høre om deres oplevelse af det psykiske arbejdsmiljø. Desværre mødte der kun få 

fysioterapeuter op på mødet. Tilbagemeldingen fra Fysioterapeuter er at de er glade for deres arbejdsplads, 

har kendskab til at der tidligere har været problematikker, ser positivt på fremtiden og samarbejdet med 

mellemlederen. Desværre var tilkendegivelserne ikke lige positive fra alle faggrupper, så organisationerne 

gik fra mødet med et billede af, at det er meget blandet hvordan medarbejderne trives på arbejdspladsen. 

En god historie vedrørende GLAD træning. Fint indslag i TV2 med patient, Benefit Hobro, ortopædkirurg, 

forsker, regionsformand og Regionsrådsformand. 

 

Pkt. 5: Kort orientering fra Samarbejdsudvalgsmedlemmer  

REFERAT: 
En tilbagebetalingssag hvor det lykkedes at få nedskrevet beløbet. 

Et ønske om etablering af ny praksis. Tages til efterretning i den kommende praksisplan 

 

Pkt. 6: Kort orientering fra Region Nordjyllands Hovedudvalg  

 
REFERAT: 
Fortsat øget opmærksomhed på Regionens sygefravær, som ikke falder, men stiger let. 

Der er fokus på forbedret arbejdstidstilrettelæggelse. Der er et udspil på en besparelse på 70 mio.kr og der 
er sandsynligvis noget at hente. Nye redskaber til planlægning ventes afprøvet. 

Der skal ryddes gevaldigt op i Regionens PRI system. Der er alt for mange dokumenter og de er særdeles 
vanskeligt at søge i. 

 

 

Pkt. 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter  

REFERAT: 
Udgået. Der har ikke været afholdt TRmøde siden sidste Regionsbestyrelsesmøde. 

 



Pkt. 8: Kort orientering fra Hovedbestyrelsen 

REFERAT: 
Der er endnu ikke nyt omkring Arbejdsgiverforeningen så Repræsentantskabet er ikke indkald. 

 

Pkt. 9: Politisk opgavevaretagelse 

Fysioterapeuter ansat i lægepraksis: 
Der arbejdes på at få TV2Nord og lægeklinikken i Hals gjort interesseret i at lave et indslag om 
fysioterapeuten ansat på lægeklinikken i Hals. 
Anne Kirstine er i kontakt med en læge der har vist interesse for at ansætte en fysioterapeut, er der en 
åbning her vi kan arbejder videre med? 

REFERAT: 
Anne Kirstine arbejder på at få et møde aftalt. 

Beskæftigelsesindsatsen: 
Gitte har holdt møde med fysioterapeut Morten Alberg der arbejder i Beskæftigelsesindsatsen i 
Vesthimmerland kommune. De er i gang med at afdække hvilket emne, der vil være interesse for til et 
netværksmøde. Morten har tilbudt at holde et oplæg. 

REFERAT: 
Mødet bliver d. 9.maj. 

Børneområdet: 
I forbindelse med kontakten til TV2 Nord om Mere træning mindre kniv-GLAD træning, har Gitte talt med 
journalisten om det spændende projekt i børnehaveklassen i Vesthimmerland kommune. De vil meget gerne 
høre fra os når evalueringen er i gang/afsluttet med henblik på at lave et indslag.  

REFERAT: 
I Hjørring kommune har man, pga. besparelser, fyret deres fysioterapeut ansat i PPR. Det er en trist 
udvikling. 

 

Pkt. 10: Arrangementer 

Ideer til arrangementer: 
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.  
Arrangementet er på ”venteliste”. Ina er tovholder.  

REFERAT: 
Ina rykker og hvis der stadig ikke er interesse for at holde et oplæg så dropper vi arrangementet 
 

 

Ganganalysearrangement. 
Lene planlægger, f.eks. med underviser på UCN Lars Henrik Larsen. 

REFERAT: 
Måske til efteråret 
 



 

Oplæg om konservativ menisk behandling, nu hvor færre og færre bliver opereret herfor. 

Ulla undersøger emner til oplægsholdere. 

 

REFERAT: 

Ulla har kontakt til Fysioterapeut Carsten Mølgaard og læge Hans Peter Jensen, de er begge interesseret. 

Foreslås kombineret med deltagelse af fysioterapeut fra Arkaden, hvor man kører et projekt. Ulla følger 

arrangementet til dørs. 

 

 

Netværksmøde for fysioterapeuter i beskæftigelsesindsatsen: 

Morten Alberg, Vesthimmerlands Kommune har tilbudt at holde et oplæg 

 

REFERAT: 

Mødet holdes 9. maj. 

 

 

Netværksmøde for fysioterapeuter der arbejder med træning i naturen: 

 

Referat: 

Intet nyt. 

 

Netværksmøde for fysioterapeuter der arbejder med hverdagsrehabilitering: 

REFERAT: 
Intet nyt 
 

Fysioterapeuter i Folkeskolen: 
Tænkes ind i efteråret 17, måske september. Et medlemsmøde og et politisk møde. 

REFERAT: 
Vi afventer evaluering fra Vesthimmerlands Kommune 
 

100-årsjubilæum i 2018. 

REFERAT: 
behandles under pkt. 11 
 

Lytte-møder i løbet af efteråret. Planlægningsgruppe: Lene, Christina og Gitte. 

REFERAT: 
Planlægges efter generalforsamlingen. 

 

 

 

 



Planlagte:  
Marianne Christensens oplæg om akilleseneruptur kommer med på et stort temamøde om Skader fod og 
underben. Planlagt at Marianne Christensen, Fysio- og Ergoterapien, Aalborg Universitetshospital og Henrik 
Riel, Forskningsenheden for Almen Praksis i Aalborg. 
DFys Nordjylland har annonceret og sponsorerer sandwich og vand til fysioterapeuter. 

REFERAT: 
Afholdes d. 30/3 

Seniorgruppen. Denis Nyboe fra Skørping har planlagt møde d. 19. april . 

 

REFERAT: 

Tilmelding er direkte til Denis, så Gitte ved ikke hvor mange der er tilmeldt, men håber at der er stor 

interesse for arrangementet. 

 

Thorvaldur Palsson og Steffan Wittrup Christensen, Muskuloskeletale smerter d. 18.maj kl. 18.00. 

 

REFERAT: 

Der er aktuelt 54 tilmeldte. 

 

Kæbeproblematikker d. 14. september kl. 17.30.  

Michael Møller Nielsen holder oplæg.  

 

REFERAT: 

Er ikke annonceret endnu: 

 

Har været afholdt:  

Kom godt i gang med sport efter en skade” d. 7. februar, planlagt af Michael Skovdahl Rathleff på Aalborg 
Universitetshospital.  
DFys nord har sponsoreret sandwich og vand til fysioterapeuter.  
Der deltog 150 fysioterapeuter og 30 læger. 

REFERAT: 
Har været afholdt, med meget fin deltagelse 

Smerter i underlivet d. 8. marts med oplægsholder Birthe Bonde, arrangeret sammen med Midtjylland. 

Der var tilmeldt 73.  

 

REFERAT: 

Lene Duus deltog. Der var ikke mange deltagere fra regionen nordjylland.. Et rigtig godt arrangement. 

 

Palliativt netværksmøde 21. marts  
Arrangementet afholdes i alle regioner, initiativtager er fysioterapeut Jeanette Præstegaard. 
d.10. marts 10 tilmeldt 

REFERAT 
Aflyst pga. for få tilmeldte. I stedet er de tilmeldt henvist til tilsvarende møde i Silkeborg d. 27. marts. Gitte 
deltager. Oplægsholder har tilbudt at holde et møde i efteråret, måske større interesse.  
Der eksisterer en regional netværksgruppe, denne kontaktet mhp. om de også kunne være interesseret i at 
deltage i et netværk der består af  kommunale og praktiserende fysioterapeuter. 

 

 



Pkt. 11: 100års jubilæum 2018 
Hvordan skal jubilæet fejres i Nordjylland? 

REFERAT: 

Foreningen har i tankerne at bruge penge på branding og ikke så meget på fejring af jubilæet i regionerne. 

Det har vakt noget undren i nogle regionsbestyrelser. Beslutningen skal derfor diskuteres i 

planlægningsgruppen igen. Regionsformænd har en ide med fejring med fem ens 1-2 timers oplæg, og 

derudover lidt fejring. Regionerne har ikke selv økonomien til dette, så det skal op i HB igen.  Stemningen i 

Regionsbestyrelsen er, at der bør laves noget medlemmerne kan være med til. Det behøver ikke være et 

stort arrangement. Eks: en spændende oplægsholder, efterfulgt af lidt godt til ganen og mulighed for kollegial 

snak. Helt afslappet tapas og vin, som Get-together til Fagfestivallen. Vi afventer projektgruppe og HB. 

Til generalforsamlingen er det nævnt i invitationen, at man kan komme med ideer til fejring af 100år jubilæet.  

Det vil stadig være spændende at høre hvilke ideer der er, og ikke mindst om vi kan spotte nogen der vil 

være medarrangører. Men HB beslutning er overordnet retningsgivende. 

Regionsbestyrelsen tror det vil være svært at finde nogen, der har lyst til at løfte opgaven med f.eks. et stort 

arrangement på havnen, hvilket helt fra starten var en af ideerne til fejring. 

Jubilæet kan derudover synliggøres ved alle årets arrangementer. 

 

Pkt. 12: Regnskab 2016 og revideret budget 2017 og 2018 

Regnskab 2016 viser et overskud på 90.877kr, disse overføres til jubilæums aktiviteter i 2018. Budget 2017 

og 2018 er derfor opjusteret med 90.877kr 

Bilag 1: Justeret budget 2017 

Bilag 2: Justeret budget 2018 

Bilag 3. Regnskab 2016 

REFERAT: 

Regnskabet gennemgås og godkendes. Der overføres midler til jubilæumsåret. Dog skal Regionskontoret 

have nyt IT-udstyr, vi nikker til, at der afsættes 12.000 til dette af de ubrugte midler. 

Der fremsendes reviderede budgetter til bestyrelsen. 

 

Pkt. 13: Generalforsamling d. 3. april  
Ideer til indhold i den mundtlige beretning. 

REFERAT: 
Gitte tager noter, laver et udkast som sender til Regionsbestyrelsen til kommentering. 

Planlægning af f.eks hvem tager referat, hvem tager billeder og sætter noget på Facebook, hvem foreslår 
Regionsbestyrelsen som stemmetællere, hvem står for valghandlingen, hvem tager imod, krydser af og 
udlevere stemmesedler, hvem fra Regionsbestyrelsen genopstiller. 

REFERAT: 
Programmet gennemgås, og de praktiske opgaver fordeles. 
Ulla og Lone genopstiller ikke.  
Vi skal have afklaret hvornår TR-pladserne er på valg. 
I skrivende stund er ca. 25 tilmeldte, vi håber på at der kommer flere op mod deadline d. 28 marts. 

 

 



Pkt. 14: Job situation for dimittender 

REFERAT: 
Besøg af Sofie Gradin fra DSA. Lige nu er der ca. 50 ledige dimittender. Oplever at de nyuddannede har 
svært ved at finde fodfæste, men stykker et job sammen, med timer på flere forskellige arbejdspladser, noget 
er ikke fysioterapeut fagligt.. 

DSA kan hjælpe med at få etableret en Trainee-ordning, der er netop frigivet midler til en ny 2-årig periode. 

Ved ledig stilling, jobrotations-stillinger, job med løntilskud og Trainee kan det være en fordel at tage kontakt 
direkte til DSA Aalborg. 
Noget nyt er Nordisk jobstart- altså job i udlandet. Henvender sig til unge under 30.  
Derudover er der mange tilbud at finde på DSA’s hjemmeside f.eks. karrieresamtaler som er både er for 
ledige og dem i job. 
http://www.dsa.dk/Job-karriere/Karrieretilbud/Dfys-Karrieresamtaler.aspx 

Christina har friske tal med fra sine medstuderende, og det ser heldigvis ud til at flere er kommet i job nu end 
i  februar. 

RB diskuterer efter følgende om vi holder liv i dårlige historier? Hvor realistiske er de forskellige statistikker? 
Vi lader diskussionen ligge i RB, men ser på ledighedstallene igen efter sommerferien. 

 

Pkt. 15: Valg Regionsråd og byråd d. 21. november 2017 

Bo Christensen og Ann Sofie Orth arbejder på mail til lokale partiforeninger, for at forære dem ideer til hvad 
de med fordel kan mene noget om. Efter sommerferien kommer der materiale ud der kan bruges i 
forbindelse med regional og kommunal valget. Hvilke emner det præcist bliver, afhænger af hvad der kan 
skaffes tal på og hvordan de passer ind i DFys politiske dagsorden. 

REFERAT: 
Vi afventer og ser an. 

 

Pkt. 16: Information om tankerne bag ny takststruktur på §140 genoptræning i 
Aalborg kommune 

REFERAT: 
Ina gennemgår den nye takststruktur i Aalborg Kommune. Det er et økonomistyringssystem opdelt på 
funktionsniveauer. Ina ser at udfordringen bliver samarbejde med myndighed. Desuden om økonomien kan 
holde.  
Gitte påpeger vigtigheden i at der er økonomi i taksterne til at patienterne kan modtage den nødvendige 
genoptræning, og at der skal råbes vagt i gevær, hvis niveauet bliver for lavt. 

 

Pkt. 17: EVT. 

REFERAT: 
Intet 

 

http://www.dsa.dk/Job-karriere/Karrieretilbud/Dfys-Karrieresamtaler.aspx


Pkt. 18: Planlægning af næste møde 

Dato:  d. 9. maj. Møde med den nyvalgte Regionsbestyrelse 
Sted: lokale C, Sofiendalsvej 
Dagsorden punkter:  Planlægning af lyttemøder (Christina, Lene og Gitte),100års jubilæum,  
kl. 9.00 til 10.00-10.30 Besøg af Praksiskonsulent Marianne Kongsgaard.  

Efterårsmøder: 
Find datoer 
Dagsordenpunkter: Besøg af Lars Lejbølle, 100 års jubilæum 

   

 

Pkt. 19: Evaluering af mødet 

REFERAT: 

Dette punkt blev ikke nået 


