
 

Referat Regionsbestyrelsesmøde 

Den 7. april 2021 

Kl. 9.00-15.00 

Mødet afholdes på Teams  

Liselotte Müller nyansat i sekretariatet deltager under punkt 8. Informerer om sin stilling som Regionalpolitisk 

konsulent, og er med til punktet om KV 21.  

Referatet er indskrevet i dagsordenen med kursiv. 

DAGSORDEN: 

Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent 

Referat: 

Ordstyrer: Maria  

Referent: Lise 

 

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og tidsplan 

Referat: 

Trine forlader mødet kl. 13.30. 

 

Pkt. 3: Opfølgning fra sidst   

Referat: 

Netværket for beskæftigelsesindsatser er blevet kontaktet mhp at afholde netværksmøde før oplægget om 

funktionelle lidelser, men det er uvist om de mødest. Der er booket lokale på Sofiendalsvej til dem.  

 

 

 



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

Referat: 

Covid-19: Vaccinationerne af fagpersonale og dermed fysioterapeuter er i gang – og mange er sat i stå 

halvvejs (AstraZeneca). Flere har oplevet bivirkninger efter vaccinen, og nogle få har også længerevarende 

gener.  

Møde i styregruppen for forsknings- og udviklingssymposiet: Helle Feldtborg Thøgersen fra Mors er med 

udover Gitte. Afholdes hvert andet år. Nyt forslag fra UCN og AU som forskudt hver andet år vil afholde 

Internationalt Muskulo-skeletalt Forskningssymposium.  

RB støtter som vanligt det lokale Forsknings- og udviklingssymposium med 10.000,- Det andet er mere 

nationalt og støttes derfor ikke lokalt.  

DSR og Radiografer har stemt nej til deres OK.  

DFys’ afstemning er slut, men det er resultatet for hele AC gruppen, der tæller – derfor først resultat d. 21/4 

kl. 10. 

De offentlige arbejdspladser bliver berørt, hvis DSR og radiografer kommer i konflikt.  

Der har været MED udpegningsmøder regionalt og i Vesthimmerland kommune.  

Information fra HB: Manglende efterlevelse af standardkontrakterne. Lønundersøgelse viser, at der stadig i 

praksissektoren er fysioterapeuter, der ikke bliver lønnet efter kontrakterne (10 % af dem, der har svaret på 

undersøgelsen, får ikke den foreskrevne løn).  

GN bliver ikke overrasket, hvis der kommer et forslag på Repræsentantskabet, om at dele foreningen op, så 

arnejdsgivere går for sig selv.  

Et bestyrelsesmedlem fortæller, at flere nyuddannede melder sig ud af DFys, da de ikke vil være i samme 

forening som den chef, der ikke behandler dem ordentligt. 

Der er noget historie, som spøger i forhold til, om såvel chef som ansat får en god behandling af DFys (har 

de den samme eller hver sin sagsbehandler i DFys). Gitte svarer at de har hver sin sagsbehandler, og sager 

ikke drøftes internt.  

Størstedelen af RB udtrykker undren over, at der skal straffes kollektivt, når det er få, der ikke følger 

reglerne. Der er taget højde for, at sagerne kan bringes for de rette fora (Nævnet), men medlemmerne tør 

ikke få deres sag op, da de føler sig for udsatte/sårbare. Der udtrykkes mening om, at der i så fald skal ydes 

støtte til disse medlemmer.  

Marianne Bøgelund stiller forslag om, at der oprettes en task-force, som opsøger de klinikker, hvor 

standardkontrakterne ikke bliver overholdt.  

Et medlem foreslår, at der kan være leverandørkrav til dem, som ønsker at være leverandør af ydelser, som 

helt eller delvist er finansieret af det offentlige.  

Praksisanalysen:  

Gitte informerer, da regionsbestyrelsesmedlemmerne nok har set debatten på fysio.dk 

Praksisanalyse igangsat af Frie praktiserendes fysioterapeuter. REP 18, og de har ønsket udskydelse og et 

XREP 2020, afholdt i 2021. Demokratisk proces, med de arbejdsgange det kræver af medlemsinddragelse 

og REP beslutning om veje at gå/ forslag at gå videre med for fremtidens praksissektor. Nu har to 

bestyrelsesmedlemmer fra Frie Praktiserende har søgt foretræde for Folketingets sundhedsudvalg. Det 

affødte en storm på hjemmesiden. HB var ikke orienteret om det. Det er at by-passe en demokratisk proces.  

Kortere diskussion i RB om dette. Flertallet stiller sig undrende overfor, at medlemmer på denne måde stiller 

sig udenfor fællesskabet.  

Det er et problem, at vi som fysioterapeuter kommer til at fremstå som en forening med mudder og ufred, 

hvilket ikke øger vores mulighed for at skabe nye arbejdspladser.  



 

Pkt. 5: Kort orientering fra Regionsbestyrelsesmedlemmer 

Referat: 

Alle bød ind.  

 

Pkt. 6: Kort orientering fra Samarbejdsudvalgsmedlem (Marianne Jarlskov Bøgelund) 

Referat: 

Møde for 14 dage siden. Mulighed for satellitklinikker blev diskuteret. 

 

Pkt. 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Trine Fischer og Marianne Trudslev) 

Herunder spørgsmål til referater, der kan findes på hjemmesiden. Eventuelt nyt fra Region 

Nordjyllands Hovedudvalg. 

Referat: 

TR netværks næste møde er d. 26/4. Ikke afholdt møde siden seneste RB-møde.  

Vi får flere og flere FTR i Nordjylland.  

Lene Duus er valgt ind i TR-rådet 

. 

Hovedudvalget: Der skal udarbejdes profiler for de forskellige ’huse’ i Region Nordjylland. Det skal være 

lettere at komme i kontakt med husene og lettere at få behandling i eget hjem. Forebyggelse skal 

opprioriteres – dog vist primært i Aalborg kommune. Gerne digital henvendelse.  

Skadesklinikken i Farsø: Mangler midler til at ansætte læger, så de forsøger at få sygeplejersker. Hvad med 

fysioterapeuter? 

Pga Covid er mange blevet om-visiteret til speciellæger, hvilket dog giver lange ventelister her. Denne 

mulighed vil regionen fortsat bruge frem til d. 30/6.  

 

Pkt. 8: Politisk opgavevaretagelse 

Liselotte Müller, regionalpolitisk konsulent, deltager i punktet.  

Regionsråds og kommunalbestyrelses valg november 2021. 

Der er kommet invitation fra Ulla Astmann til lyttemøde om regionale opgaver og prioriteringer. Hun vil gerne 

høre, hvad fysioterapeuter ønsker af regionen som arbejdsgiver og som en væsentlig part på sundheds- og 

socialområdet. Regionsbestyrelsen har pr mail aftalt at byde ind med deltagelse af regionale TR fra 

somatikken, psykiatri og specialsektor, og derudover med en praktiserende og en kommunal TR, fordi 

regionens opgaver er i samspil med den fysioterapi, der leveres i kommuner og praksissektoren.  

De fleste har meldt positivt tilbage. Gitte går videre med planlægningen. 

Dialog om tiltag i forbindelse med valgmøder, politikermøder o. a.  

Referat: 

Liselotte logger ind og præsenterer sig selv. Som regionalpolitisk konsulent skal Liselotte bl.a. servicere 

RB’erne og være bindeled til sekretariatet.   



RB præsenterer sig selv. 

Har vi en plan for efterårets valgkamp?  

Kan vi i forbindelse med beretningen på generalforsamlingen (GF) høre, om medlemmerne ønsker at 

deltage i valgmøder og promovere fysioterapi? 

Det er et ønske fra RB, at vores medlemmer i forbindelse med valgkampen kan se relevante tal på 

hjemmesiden. Vi skal klæde Liselotte og sekretariatet på mht., hvilke tal, der er brug for.  

Spørg medlemmerne på GF – hvilke tal kan være relevante? 

Talepapir til de medlemmer, der har modet til at deltage i valgmøder, kontakte lokalpolitikere o.l. Et mere 

generelt papir, som giver fif samt relevante tal for den enkelte kommune.  

Ex. hvad koster en arthroskopi kontra en genoptræning? Pengene skal flyttes mellem områderne, for der 

findes nok ikke så mange nye. 

Hvordan sikrer vi vores velfærd fremover, velvidende at der bliver flere og flere ældre og færre til at betale.  

På som punkt til næste møde den 11. maj. 

 

 

Pkt. 9: Arrangementer (Lise Stensgaard, Maria Odefey, Trine Fisher og Marianne Trudslev) 

Status fra arrangementsgruppen: 

Et nordjysk forsknings-aktivt medlem, Christian Lund Strazek, har tilbudt at være ekstern sparringspartner for 

arrangementsgruppen, når emner og oplægsholdere skal kvalitetsvurderes.  

Referat: 

Ide om at lave et ’sehinandenigen’ arrangement med telt i juni.  

I forhold til tilbud til sparring til kvalitetsvurdering af emner og oplægsholdere. Der er fra RB’s side enighed 

om, at vi holder oplæg og ikke kurser, hvorfor der kan være mindre vægt på evidens. Vi skal være 

opmærksomme på at få det skrevet i opslagene. Det er dog godt med en mulighed for at have denne hjælp, 

uden det dog nødvendigvis vil komme i spil/brug hver gang. 

Der skal være plads til at kunne rumme forskellige vinkler på emnerne.  

Kommende arrangementer 

Funktionelle lidelser d. 11/5: Mange henvendelser ang. ønske om virtuelt arrangement, da mange fra andre 

dele af landet ønsker at deltage. Der er nu over 60 tilmeldte. Det besluttes, at vi afholder arrangementet 

virtuelt. Gitte og Marianne T er tovholdere. 

Respirationsfysioterapi d.17/5: Afholdes virtuelt. Lise er tovholder. 

DHL-stafet: Der er stadig usikkerhed om, hvilke datoer, den afholdes i Aalborg. Gitte bestiller telt til 70, når vi 

kender datoen.  

Medlemsmøde før X-rep: Fysisk møde mandag d. 23/8 på Sofiendalsvej. Obs. booke lokaler. 

7. september: Dorte Birkemose: Lise er planlægger. Vi forventer at kunne afholde fysisk møde 

 Vestibulær rehabilitering: Lise er tovholder. Forventes afholdt i efteråret 2021. 

Skulder: Marianne T tovholder. Tager kontakt til Elisabeth Andreassen, AUH. 

Adfærdsændringer: (Jette) Lise er tovholder. Tager kontakt til Morten Sehested Münster. 

Forslag om et arrangement med Thomas Maribo – Marianne T. arbejder videre ☺.  



Pkt. 10: Regnskab 2020 

Regionstilskud 2020: 371.065 kr. 

Overført fra 2019: 172.2015 kr. 

Forbrug i 2020: 226.992 kr. 

Overskud 2020: 316.288 kr. 

Regionerne kan få overført et beløb svarende til et halvt års tilskud til efterfølgende år. Gitte har bedt om at 

få overført 185.533 kr. fra 2020 til 2021. 

Der er brugt 42 % af årets midler. Grunden til, at der har været så stort et overskud i 2020, skyldes blandt 

andet færre transportudgifter til regionsbestyrelsesmøder, der har været afholdt virtuelt. Endvidere at der har 

været aflyst mange medlemsmøder, og af dem, der har været afholdt, har flere været med begrænset 

deltagerantal, eller de har været virtuelle, hvilket har mindsket udgifter til forplejning. 

Bilag 1. Regnskab 2020 

Bilag 2. Detaljeret regnskab 2020 

 

Referat: 

130.000 kr. er sendt retur til hovedforeningen.  

En stor del af overskuddet skyldes Covid-19 og manglende mulighed for at afholde arrangementer. De 

virtuelle arrangementer har ikke krævet forplejning.  

De arrangementer udenfor foreningen, som vi plejer at støtte, er heller ikke blevet afholdt.  

Pga. den usikre situation har vi måske været lidt påpasselige i forhold til at planlægge for meget.  

Det kunne have været dejligt, hvis vi allerede fra starten af pandemien havde været skarpe i forhold til at 

afholde arrangementerne virtuelt, men det kan vi bruge fremadrettet. Vi kan ex. spare transportudgifter for 

foredragsholdere ved indimellem at afholde arrangementerne virtuelt.  

 

Pkt. 11: Budget 2021 og 2022 

På generalforsamlingen skal budgetterne fremlægges. 

- Budget 2021. Gitte har bedt om at få overført et halvt års tilskud fra 2020 til 2021. 

Budgettet er justeret med forventede udgiftsstigninger til faste udgifter som husleje og lignende. Der er 

tilføjet forventede udgifter til generalforsamling og regionsbestyrelsen.  

- Budget 2022 har Gitte justeret med de forventede udgiftsstigninger til faste udgifter til husleje og lignende. 

Der er ingen generalforsamling i lige år. Budgettet forventes at skulle justeres igen i foråret 2022, når vi ved, 

om der er et overskud fra 2021, som vi kan bede om at få overført til 2022. Tidligere er disse penge tilføjet 

arrangementspuljen.  

Bilag 3. Budget 2021 

Bilag 4. Budget 2022 

Referat: 

Der er ingen kommentarer til budgetterne. 

 

Pkt. 12: Planlægning af Generalforsamling den 13. april 2021 

Status på planlægning: 

- Skriftlig beretning er færdig og ligger på hjemmesiden og er sendt pr mail til de nordjyske medlemmer, 

sammen med link til hjemmesiden og opfordring til at tilmelde sig. Regionsbestyrelsen har to gange i 



processen haft mulighed for at kommentere og tilrette.  

- Der er lavet en lille video, hvor Gitte læser indledningen til beretningen. Videoen er lagt på hjemmesiden.  

- Invitation er lavet i printvenligt A4-format og sendt til TR, praktiserendes kontaktperson og 

regionsbestyrelsen med henblik på at dele i netværk, printe ud og hænge op. 

- Der er lavet aftale med sekretariatet om virtuel afholdelse af mødet.  

- Ann Sofie Orth foreslås som dirigent. 

- Der er valg til 5 pladser i Regionsbestyrelsen. Anne Kirstine, Jette, Mikkel og Lise genopstiller. Maria 

genopstiller ikke. 

- Dagen før generalforsamlingen sendes deltagerlink og vejledning til de tilmeldte.  

På mødet skal der ud over ovenstående aftales:  

- Hvordan regionsbestyrelsen skal deltage i generalforsamlingen. Regionsbestyrelsen har ønsket at sidde 

sammen i et lokale af hensyn til intern kommunikation, men er restriktionerne mon lempet den 13. april, så vi 

kan sidde 9 personer sammen? Skal det være fra hver sin pc eller siddende sammen på en række med et 

fælles skærmbillede. Hvis det bliver med deltagelse fra hver sin pc, kræver det meget netværk, og kan 

lokalerne på Sofiendalsvej overhovedet bære det? Gitte har købt konference kamera, der kan optage 

billeder og lyd, og som kan bruges, hvis bestyrelsen vil sidde på en række og deltage. Men uvist om 

kvaliteten bliver ok, og om man overhovedet må sidde så tæt. 

- Der skal styr på, at der er medlemmer, der stiller op på generalforsamlingen, så vi kan få en fuldtallig 

bestyrelse. Det er godt at vide på forhånd, så valghandlingen bliver en god oplevelse for deltagerne.  

- Er der nogen fra regionsbestyrelsen, der gerne vil fremlægge f.eks. regnskab og budget? Hvis der er, så vil 

Gitte gerne være behjælpelig med et talepapir, der kan læses op fra. 

- Er der andre praktiske ting, vi skal styr på? 

 

Mundtlig beretning. Regionsbestyrelsen har på sidste møde ønsket, at den skal indeholde: 

HUSKE at sige, at dette bare er et udpluk af det, der er sket de seneste to år. Beretningen må tage 20-25. 

minutter.  

- Aalborg nedskæring i 2019. Omtale tankerne bag modellen, så den bliver kendt. 

- Covid-19. Mange møder har været afholdt virtuelt (regionsbestyrelse, SU og TR osv.). TR-netværket har 

holdt flere møder end vanligt for at kunne erfaringsudveksle.  

- Ledelser i region og kommuner har inviteret de faglige organisationer til møder for at give Covid-19 status. 

- Vi skal gøre samarbejdspartnere opmærksomme på, at videokonsultation ikke altid kan stå i stedet for et 

fysisk møde mellem patient og fysioterapeut. Vi er bekymrede for, om arbejdsgivere ønsker at benytte 

videokonsultation fremover.  

- Der har ikke været en observatør for de studerende i bestyrelsen siden juni 2019. Vi håber, at de 

studerendes vinkel igen kommer ind i bestyrelsesarbejdet.  

- Vise slides af afholdte arrangementer for at gøre synligt, hvad der har været planlagt, flyttet, aflyst osv. Ikke 

tale om arrangementerne, men tale om at man kan være medlem af arrangementsgruppen uden at sidde i 

Regionsbestyrelsen. Nævne at vi er glade for og også gerne fremover vil have forslag til arrangementer fra 

medlemmerne.  

- Kommunal- og regionalvalg november 2021. Gå ud og bland jer i debatten.  

- Kan der laves en slide med billeder af DFys i de nordjyske medier samt nævnes hvorfor, selvom 2020 har 

været et Corona år.  

- I Regionsbestyrelsen har vi glæde af at være repræsenteret fra mange af de fysioterapeutiske sektorer. 

Derfor har vi af flere omgange haft en god debat om den fysioterapeutiske praksissektor og praksisanalysen.  

- Politisk struktur. Nævne at vi ønsker mere lokalt fokus/oprustning. Det står allerede i den skriftlige. 

- Der sker stadig nedskæringer på de offentlige arbejdspladser, især på det regionale område. 

- Neuro-enhed Nord. Der har i perioden været fokus på antal matrikler og samling af specialet. Gitte har 

benyttet lejligheden til at nævne, at der er for få personaler til dette specialiserede område.  

- Informere om jubilæumsnål. Eller skal vi bare afvente, at det går i gang. Jeg tænker, at jeg ikke ved nok 



om, hvornår tiltaget starter. Men det kan jeg undersøge.  

 

Referat: 

42 tilmeldte inkl. bestyrelsen.  

Niels Erik Rasmussen er teknisk vært. 

Ann Sofie Ohrt er dirigent. 

Længere debat om, hvorvidt bestyrelsen kan sidde samlet eller hver for sig. Vi afholder hver for sig. 

Gitte fremlægger budget. 

Referent: Maria. 

Trine skriver kort tekst til Facebook. 

Bestyrelsen godkender punkterne til den mundtlige beretning. 

Emner der kan hjælpe debatten af beretningen i gang.  

KV21, hvordan kan vi samlet få fysioterapi sat på dagsordenen. 

Hvordan kan vi som fysioterapeuter være med til at byde ind med løsninger på uligheden i samfundet? 

Er vi som RB synlige nok? 

Hvad forventer du af din RB? 

Hvordan kan vi øge din viden om RB’s arbejde? 

RB logger på senest et kvarter før, gerne 17.30. 

 

Pkt. 13: Medlemsudvikling 

Der er kun en beskeden medlemstilvækst i nordjyske medlemmer. I 2019 plus 2020 kun en medlemsvækst 

på 30. 60 flere færdiguddannede, men desværre 30 færre studerendemedlemmer. 

Regionsbestyrelsen ønsker at diskutere mulige årsagssammenhænge og løsningsforslag.  

Referat: 

UCN uddanner 120 nye hvert år. På UCN uddannes 13% af de nyuddannede på landsplan, men der er kun 

10% af Danmarks fysioterapeuter der arbejder i Nordjylland.  

Vælger man som studerende fagforeningen fra, fordi det er lette penge at spare? 

Får vi nok ud af vores studenterambassadører? 

Svært at fastholde de ledige. Hvilket tilbud har vi til dem? 

Vi har brug for at blive synlige på skolerne igen. En mail giver slet ikke den samme følelse af tilhørsforhold 

som at se ’girafferne’.  

Har dimittendopkaldene ændret på, om medlemmerne bliver eller melder sig ud? 

Måske kunne de forskellige TR gøre lidt mere ud af at tale med de studerende, når de er i praktik. 

Når de studerende får nålen, kunne det med fordel være Gitte, der overrækker den – eller i hvert fald være til 

stede. Det er fagforeningens nål, ikke UCNs. 

Vi kunne fejre dem, når de bliver færdige.  

 

Pkt. 14: Planlægning af Dimittendopkald, som skal foretages efter mødet 

Efter mødet skal regionsbestyrelsen kontakte de 54 nyuddannede for at informere om, hvad de kan bruge 

Danske Fysioterapeuter til, nu hvor de ikke længere er studerende. Ønske tillykke med uddannelsen, dialog 

om deres jobsituation, informere om medlemsarrangementer osv.  

  

Gitte har sendt ringeguide og info materiale til Regionsbestyrelsen. 



Referat: 

Nordjylland topper desværre i DFys med hensyn til ledighed.  

7.3 % (101 ledige) i februar – på landsplan 5.4 %.  

Sjælland har den laveste ledighed.  

 

Pkt. 15: Extraordinært Repræsentantskab d. 27. og 28. august 

Regionsbestyrelsen har her mulighed for at diskutere, om der er emner i forhold til X-Rep, som skal 

diskuteres eller planlægges? 

Referat: 

Eftersyn af den politiske struktur.  

Regionsformændene er i gang med et forslag om at opruste lokalt med regionale organiseringskonsulenter, 

der skal hjælpe med netværksdannelser.  

Gitte ønsker også næstformand eller sekretariatshjælp til regionerne. Der er ikke opnået enighed om hvilken 

model regionsformændene går efter.  

Bør nok udrulles over nogle år, så de store regioner kan starte. Der skal også ses på financieringen.  

Praksisanalysen. Der har været afholdt medlemsmøder. Bla.  møder som var opdelt, et for ansatte og lejere 

og et for klinikejere. 

Synliggørelse af DSF’s regnskab. Hvor ligger det forslag? Hvem har ansvaret for at få forslaget frem? 

Der skal arrangeres medlemsmøde den 23. august.  

 

Pkt. 16: EVT. 

Referat: 

Ingen punkter. 

 

Pkt.17: Planlægning af næste møde 

Dato: 11. maj 2021 

Sted: Lokale B Sofiendalsvej 

Dagsorden:  

Introduktion af nye medlemmer til bestyrelsens arbejde. Spørge om nogen vil med i Arrangementsgruppen. 

- Første møde i nyvalgt RB. Revision af Forretningsorden og arbejdspapir. 

- Planlægning af kommende møder. 

- Planlægge dimittendringe-runde september. 

- X-Rep i august, emner og praktiske forhold med kørsel, om suppleanter deltager osv.  



- Punkt fra mødet 15. januar:  

Nye arbejdsområder for fysioterapeuter. Mikkel Graversen har arbejdet på plejehjem og nu på Bosted. 

Mikkel holder oplæg om, hvad han ser, at den fysioterapeutiske profession bidrager med på de 

arbejdspladser. Regionsbestyrelsen kan drage nytte af den viden, så vi sammen kan tale området op og 

forhåbentlig skabe job for fysioterapeuter. 

- Måske nyt om 25-års jubilæumsfejring 

Referat: 

- KV 21 

Skal vi udvælge kommuner, eller b are dem der popper op ved medlemshenvendelser. 

Liselotte Müller vil gerne med til dette punkt.  

- Medlemsudviklingen 

- Socialt arrangement for RB, gamle og nye 

 

Pkt. 18: Evaluering af mødet 

Referat: 

Fantastisk god ro og orden. 

 

 

 


