
 

Referat Regionsbestyrelsesmøde  

Den 6. oktober 2022 

Lokale C, Sofiendalsvej 3,9200 Aalborg 

Kl. 9.00-15.45 

Referatet er indskrevet i dagsordenen med kursiv 

Mette er syg og har afbud 
Anne Kirstine er fraværende efter 13.30 
Annette fraværende mellem 11:00 og 14:00,  
Jette er fraværende efter 12.30 

DAGSORDEN: 

Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent (5 minutter) 9.00-9.05 

Referat: 
Ordstyrer:  
Lise 

Referent:  
Jette pkt. 1-10 og pkt. 12. Fra kl. 12.30: Marianne T  

 

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og aftale tidsplan (5 minutter) 9.05-9.10 

Referat: 
Gitte påpeger at mødet har en stram tidsplan.  

 

Pkt. 3: Opfølgning fra sidst (5 minutter) 9.10-9.15 

Referat: 
Intet 

 

Pkt. 4: Kort orientering fra regionsformand og diskussion af relevante emner (20 minutter) 9.15-9.35 

Referat:  
Lise deltager i referencegruppen omkring kommunikationsstrategien fra Danske Fysioterapeuter 
I har set i et HB-referat, at HB nedsatte sådan en gruppe, det er en hurtig proces. RB-medlemmerne blev tænkt ind, 
og valget heroppe faldt på Lise. 

I august havde Gitte og Jeanette Præstegaard et debatindlæg i Nordjyske ”Besparelser hjælper ikke borgerne” om 
fornuften i at investere i rehabilitering.  
TR opfordret til at melde tilbage til Gitte, hvis de erfarer, at der overvejes besparelser på relevante områder for 
fysioterapeuter, indtil videre ikke kommet meldinger tilbage. 
(Aalborg, måske rulles stor del af nedskæring på pakkepris fra 2019 tilbage. BUM model stoppes måske) 



Ny ledelsesstruktur Region Nordjylland. Det ser ud til, at klinikkerne på Aalborg Universitetshospital fjernes. Det vil 
kræve, at MED-aftalen tilpasses. Forhandlingsudvalget har nedsat et Forhandlingsorgan, Ergoterapeuternes 
Regionsformand deltager i dette mødefora.  

Gitte har deltaget i tre møder i Aalborg kommune. Det ene møde i børn- og ungeforvaltningen fortsætter med 
arbejdsgrupper med forskellige fokusområder. TR Lene Stoel Brohus deltager for os. 

Netværkskonsulent Midt/Nord. Starter i jobbet den 1. november Jonathan Henig. Bachelor i Idræt og kandidat i læring 
og forandringsprocesser 

 

Pkt. 5: Kort orientering fra Regionsbestyrelsesmedlemmer om bestyrelsesrelevante emner (20 minutter) 9.35-
9.55 

Referat: 
Lukket punkt 

 

Pkt. 6: Kort orientering fra Samarbejdsudvalgsmedlemmer (Marianne Bøgelund) (10 minutter)9.55-10.05 
https://rn.dk/sundhed/til-sundhedsfaglige-og-samarbejdspartnere/sundhedsfaglige-raad-og-udvalg/samarbejdsudvalg-
for-fysioterapi 

Referat:  
Helene Povlsen blev præsenteret som ny praksis konsulent. 

Samarbejdsudvalget har talt om en midtvejsevaluering vedr. praksisplanen, hvor man kan se på om kapaciteter og 
borgerdemografien passer sammen.  

Der har været meget snak om P-markeringer (at patienten har vist sit sygesikringsbevis), der er udfordringer omkring 
hjemmetræning. Det er et problem, hvis borgerne glemmer sygesikringsbevis, mhp. at registreringerne er korrekte, og 
at borgerne får deres ydelser. Dette er et problem, hvis borgerne føler sig ”snydt”, for her kan registrering af 
sygesikringsbevis understøtte, at patienten har haft fremmøde hos fysioterapeuten. Denne problematik tages op på 
årskonferencen.  

Der har været SU-konference også, hvor der har været samling af alle SU’er på tværs af regionerne. Der var fokus på 
forhandlingsstrategi med øvelser.  

 

Pkt. 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Trine Fischer og Marianne Trudslev) (10 minutter) 10.05-10.15 
Herunder spørgsmål til referater der kan findes på hjemmesiden. Eventuelt nyt fra Region Nordjyllands Hovedudvalg 
(Annette Bregenov). 

https://www.fysio.dk/om-os/regioner/region-nordjylland/for-dig-som-er/tillidsreprasentant/referater-fra-tr-regionsmoder 

Untitled Page (rn.dk) 

Referat:  
Der har været netværksmøde, hvor de havde Sofie Tolstrup på besøg med et oplæg om ”opgaveglidning”. Der brugt 
en del tid på, hvordan og hvornår man kom med ind i ansættelsesprocesserne. 

Der er ikke yderligere, der har meldt ind ift. TR-rådet. Det er muligt, at processen med at stille op, er blevet for 
omstændigt, ift. hvordan det var tidligere, hvor det kunne vælges på et møde. TR -års konference og FTR-års 
konference i november, så der er en del at se til. Der var socialt arrangement efterfølgende med 5 deltagere. 

Regionalt: Det, der er relevant for os, er planerne om patient nærledelse, dvs. at klinikkerne skal nedlægges.  
Men det fylder meget, at der forsat mangler sygeplejersker. Der er flere Afdelingsfysioterapeutstillinger, hvor man er 
ansat i den centrale fysioterapiafdeling, men møder ind og er forankring på en sengeafdeling. Det vendes, om det vil 
være relevant at skabe et netværk til fysioterapeuter, som er i stillinger som disse. 

 

https://rn.dk/sundhed/til-sundhedsfaglige-og-samarbejdspartnere/sundhedsfaglige-raad-og-udvalg/samarbejdsudvalg-for-fysioterapi
https://rn.dk/sundhed/til-sundhedsfaglige-og-samarbejdspartnere/sundhedsfaglige-raad-og-udvalg/samarbejdsudvalg-for-fysioterapi
https://www.fysio.dk/om-os/regioner/region-nordjylland/for-dig-som-er/tillidsreprasentant/referater-fra-tr-regionsmoder
https://dokumenter.rn.dk/edocpublishing/edocmeetingall.aspx?id=7944


Pkt. 8: Politisk opgavevaretagelse (15 minutter) 10.15-10.30 
Bla. status fra politisk gruppe (aftalt på RB møde oktober 2021) 
-Information fra mødet med Mads Duedahl den 23. september 
-Information fra valgmøde før Folketingsvalg, afholdt den 26. september 
-Folketingsvalg. Hvilke mærkesager kan medlemmer og regionsbestyrelsen med fordel gå til valgmøde med.  
Gitte giver en status på hvad sekretariatet arbejder med.  

Referat:  
Emnet Claudicatio Intermittens er kommet efter skandalen omkring amputationer, Danske fysioterapeuter anbefaler 
superviseret gangtræning. Der er sendt mails til sundhedsvalgene til de nordjyske kommuner i august. 
Lars Lejbølle er af Christian Boel sat i gang med at skubbe på for, at kommuner får et tilbud, og sikre at regionens 
hospitaler henviser patientgruppen via GOP. Gitte har også informeret regionen om, at der fra fagforeningens side er 
taget kontakt til de nordjyske kommuner. Gitte har haft en god dialog med Lars omkring emnet og ikke mindst 
konsekvenserne af ikke at tilbyde superviseret gangtræning for kommunerne.  

Mads Duedahl: 
Gitte oplevede det som et godt møde, hvor de 5 regionale sektorer samt kommunevinklen var repræsenteret.  
Fysioterapeuter i Skadestuen: skal der arbejdes videre med, der kan vi give Mads viden, og der er pga. patientklager 
og ventetider momentum for det nu her. Mads vil gerne vide, hvilke patienttyper fysioterapeuter kan tage på 
skadestuerne, og hvilke opgaver vi kan løse.  
Camilla Pedersen er i dialog med Hanne Brusgaard og Jan Kjærsgaard. Gitte har lovet, at hun videregiver information 
til Mads i rette omfang. Det er ikke manglende økonomi, der er skyld i manglen på læger på skadestuer, det er 
rekrutteringsudfordringer. Fysioterapeuter vil kunne aflaste behovet for læger på skadestuer.  

En god mødemodel, hvor der giver information fra alle sektorer, men fremadrettet vigtigt, at alle sektorer får lige meget 
tid på et møde som dette.  
Det var positivt, at Mads var oprigtigt interesseret i at få ny viden, og mødet dermed ikke holdt tidsplanen. Det skal 
overvejes, om der kan blive sat mere tid af til lignende møder fremadrettet, to timer er for lidt.  

Kommune møder: 
Politisk gruppe har lavet et udkast til mail til medlemmer. Gitte har grundet tidsmangel, ikke er kommet videre med at 
invitere i Vesthimmerland kommune. 

FV 2022  
Sundhedsfagligt valgmøde før FV22. 14 politikere deltog. ”Speeddating” 
7 fysioterapeuter deltog. 4 fra Regionsbestyrelsen og derudover 3 medlemmer, og det var dejligt, at der deltog nye 
kræfter. 

Sekretariat og Regionsformænd og Formanden har holdt møde om, hvad vi kan have af mærkesager i forbindelse 
med valget. 
De er 4 mærkesager, nogle emner der er kendt i fagforeningen i forvejen. 
 - Forebyggelse og rehabilitering 
- Psykiatri 
- Direkte adgang 
- Mangel på sundhedspersonale 
Gitte sender budskabspapirer til Regionsbestyrelsen, til brug på valgmøder og anden forberedelse.  
 
Kan vi aftale, at alle som minimum deltager i et valgmøde lokalt?  
Gitte vil gerne, at opslag der bliver lagt på Facebook deles. RB anbefales at følge med på fysio.dk og LinkedIn. 
 

Pause 10.30-10.40 

Pkt. 9: Arrangementer (Trine Fischer, Lise Stensgaard og Marianne Trudslev) (10 minutter) 10.40-10.50 
Planlagte arrangementer: 
-Mandag den 24. oktober afholdes der for de nordjyske medlemmer møde før Repræsentantskab 2022 GN 
-Mandag den 7. november afholder de praktiserende med ydernummer årsmøde GN 
-Torsdag den 24. november nyt netværk for psykiatri  

Referat:  
Der har generelt været meget at se på de forskellige arbejdspladser. 

Albuer – Marianne kigger på oplæg. Og det kommer i det nye år. Det er oplægsholderne, som gerne vil vente til 2023. 

Kaatsu (Okklusiontræning) -Trine planlægger, det er en appetizer ift. ”afklemningsterapi” det kan være, at vi skal have 
fat i Michael Rathleff. 



ACL - Lise er ved at kigge på henvendelsen fra et medlem. 

Martin Melbye har rettet henvendelse vedr. Temaaften/dag med ryg. Vi vender forespørgslen. Marianne T. er 
tovholder, hvis vi går videre med arrangementet, der er dog travl kalender. 
 
Herudover foreslår Annette, at der laves en temadag/aften om status på ryg i Region Nordjylland. Denne med 
fysioterapeuter fra det regionale, kommunale og private regi.  Indholdet kunne være status på, hvad hvert regi tilbyder 
af intervention, (undersøgelse/behandling), efter de retningslinjer de er underlagt og skal opfylde. Dette mhp. at bedre 
forståelse for hinandens arbejde i de forskellige sektorer og lette overgangene for patienterne. Ligeledes kan det blive 
belyst om der huller i overgangene fra den ene sektor til den anden. Netværkskonsulenten kan/skal inddrages mhp. at 
faciliterer netværk efterfølgende. 

Mathias Heerup Nielsen, professor i sociologi og ? – Mistillid avler mistillid. Kan det være relevant for vores 
faggruppe?  
 
Børneterapeutmøde, Gitte er i dialog med fysioterapeuter fra Aalborg kommunes PPR. 21. november 17.00-? 
Ej annonceret, når ikke med i Fysioterapeuten, men annonceres på hjemmesiden, Corpus og Facebook.  

Møde hvor stud UCN møder de faglige selskaber.  
Gitte har bedt RB Midt RB give besked, når det er afprøvet i Aarhus, så vi kan drage læring af deres arrangement.  
Dansk selskab for Bassinfysioterapi var desværre ikke med til at holde oplæg, de havde budt ind på det som nogle af 
de første. De valgte fra bestyrelsen tog alligevel derud for at komme tættere på de studerende. De fik nogle fine 
snakke med de studerende, som var interesseret i bassinfysioterapien. De oplevede meget forskellige oplæg, og 
DSF-bassin vil gerne byde ind med at holde oplæg igen et andet sted. Det er vigtigt, at det er et godt og 
gennemarbejdet oplæg, så de studerende ved, hvad de forskellige selskaber tilbyder medlemmerne for deres 
kontingentkroner. DSFB-bassin håber, at der ved fremtidige arrangementer er klar sammenhæng mellem DFys, DSF 
og Selskaberne. 

Medlemsmøde før REP. Der er tilmeldt 10 personer.  
Der er deadline den 13/10  

 

Pkt. 10: Budgetopfølgning eller regnskab (5 minutter) 10.50-10.55 

Der er ikke kommet budgetopfølgning på 3. kvartal.  

På mødet den 2. december har Gitte et foreløbigt budget med for 2023 og 2024. Det endelige budget for årene laves, 

når vi får besked på hvor meget der kan overføres fra året før. De to budgetter skal fremlægges på 

Generalforsamlingen i foråret 2023. 

Referat: 
 I Syd har de næstformand en dag ugentlig, og i Midt arbejder de på det samme. Der er flere opgaver, der skal løses i 
regionerne, end en person kan klare.  
I Nord bør vi også se på, om vi kan optimere den mængde opgaver, der løses. Et eksempel er, at Gitte ikke kan nå at 
arrangere mere, så derfor har vi overskud fra år til år. 
 
Forslag: Vi skal enten have studentermedhjælper, sekretær eller en fra Regionsbestyrelsen, der løser opgaver, det 
kan være referat RB, arrangementer alt incl. og andet. Regionsbestyrelsen vender forskellige muligheder for at finde 
en holdbarløsning fremadrettet. 

Vi er ret sårbare, og vi har en dialog om vigtigheden af, at Regionsformandens viden bredes ud, det er sårbart med 
indkapslet viden. Vi snakker om muligheden for at frikøbe et regionsbestyrelsesmedlem mere fast, så det bliver en 
regulær hjælp. 
Det kan være svært at sige, hvad opgaven for hjælpen skal indeholde. Da det i høj grad afhænger af, hvem der har 
interesse i det. Det er meget svært at fastslå hvilken økonomi der er til det, da regionerne ikke er tilført midler, til 
understøttelse af de mødefora de nyopstartede netværkskonsulenter igangsætter.  

Punktet skal på dagsorden til næste møde. Vi skal have tænkt det ind ift., at vi har generalforsamling i foråret, kan vi 
tænke en prøveperiode ind. Hvad er rammen for vores frikøb?  
Generelt er det holdningen at ved at tage hele dage, så vil man i højere grad være mere effektiv og få løst flere 
opgaver. 

 



Pkt. 11: Repræsentantskab 27. -29. oktober 2022. (3 timer) 10.55-14.25. 
Inklusive frokost 12.00-12.30 og pauser 
Der er 44 forslag, der skal behandles på Repræsentantskabet. Forslag og debat kan følges på  

https://www.fysio.dk/om-os/opbygning/reprasentantskabet/reprasentantskab-2022 

Denne nyhed er også på fysio.dk 
https://www.fysio.dk/nyheder/nyheder-2022/44-forslag-til-reprasentantskabsmodet 

På mødet skal forslagene debatteres. 

Referat: 
Punktet drøftes som et lukket punkt. Gennemgang og diskussion af de forskellige forslag. Der udtrykkes bekymring for 
de forslag, der sætter en barriere for opgaveløsning i regionen, såsom forslag om mindre økonomi og færre nordjyske 
regionsbestyrelsesmedlemmer, der har pladser i repræsentantskabet.   

Angående de to punkter regionsbestyrelsen har lavet, så laver Lise og Gitte talepapir til hver sit punkt, der motiverer 
hvorfor regionsbestyrelsen har rejst forslagene.  

Der aftales samkørsel.  

 

Pkt. 12: Aftale model for jubilæums-emblem uddeling forår 2023 (15 minutter) 14.25-14.40 
På mødet den 26. august blev det debatteret hvordan jubilæumsemblemer kan udleveres fremover. Der skal på 
mødet i dag tages beslutning om hvordan det skal gøres. 
Kopi af referat fra mødet den 26. august 2022: 
Vi snakker om, at det kan sættes sammen med et andet arrangement med oplægsholder eller det ”bare” skal have lov at få udleveret deres nål og 
hygge.  
Der kan i foråret 2023 udleveres nåle på generalforsamlingen. Og i lige år, kan der afholdes politisk møde med f.eks. formanden, hvor nåle kan 
udleveres og fejres. Det kan også være i forbindelse med et regionsbestyrelsesmøde, hvor jubilarer fejres, men så er det ikke synligt for andre 
medlemmer.   Derudover diskuterer vi om at slå det sammen med dimittender evt. gøre det i stedet for at ringe rundt. 
Det kan være en mulighed at lave et arrangement med DSF og DSA ift. at få det faglige og nåle til at hænge sammen, så det i højere grad kan 
være med til at fastholde vores medlemmer. 
Gitte mener, at det kan blive svært at forene nyuddannedes og jubilarers behov ved samme arrangement.  

Referat:  
 -Vi aftaler at vi i ulige år udleveres jubilæumsemblemer på Generalforsamlinger. F.eks. ligge op til at jubilarer sidder 
sammen og spiser ved et særskilt bord med flag.  
- I lige år på et politisk møde, dialogmøde hvor f.eks. formanden er inviteret til at tale om DFys, eller på et Socialt 
arrangement kun for jubilarer.  
Når de to-tre modeller er afprøvet, skal der evalueres, hvad der fungerer bedst.  

 

Pkt. 13: Aftale dato for generalforsamling 2023 (20 minutter) 14.40-15.00 
Regionernes generalforsamling skal afholdes i april/maj i ulige år.  
Det skal aftales 
- hvor Generalforsamlingen skal afholdes 
- om der skal være oplægsholder, og hvem  
- hvem vi ønsker skal være dirigent, hvorefter Gitte forespørger  
- der skal findes et par datoforslag, så ovenstående kan tilpasses  
- som noget nyt skal der vælges kritiske revisorer  

I 2021 blev generalforsamlingen afholdt virtuelt pga. Corona, i 2019 blev den afholdt på Sofiendalsvej. Begge år har 
bestyrelsen evalueret generalforsamlingen på første møde i den nye bestyrelse.  
 

Bilag 1. referat Regionsbestyrelsesmøde den 21. maj 2019 
Bilag 2. Referat Regionsbestyrelsesmøde den 11. maj 2021 

Referat: 
Vi aftaler, at generalforsamlingen skal afholdes på Sofiendalsvej. 

Tidsplan 
kl. 17-19 Generalforsamling 
kl. 19-19.15 Udleveres jubilæumsnåle 

https://www.fysio.dk/om-os/opbygning/reprasentantskabet/reprasentantskab-2022
https://www.fysio.dk/nyheder/nyheder-2022/44-forslag-til-reprasentantskabsmodet


Kl. 19.15-20.15 spisning 
20.15-? Kort oplæg ved netværkskonsulent for at udbrede kendskabet til disse og ulighederne.  

Der planlægges ikke med oplægsholder, da det foregående år er evalueret, at det ikke tiltrækker deltagere.  

Dirigent: Mariann Aagaard – Gitte kontakter 

Christoffer Demant Werner Thomsen står for de skriftlige beretninger. 
Regionsbestyrelsen skal huske at det er aftalt, at det skal fremgå, at den skriftlige beretning og nyhed om 

generalforsamlingens afholdelse, at der skal vælges 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, samt hvem af den 
siddende regionsbestyrelse, der genopstiller. At man stiller op på generalforsamlingen, samt at medlemmerne er 
velkomne til at kontakte Regionsformanden og regionsbestyrelsen for at høre om processen og få viden om 
bestyrelsens opgaver osv. 

Gitte sender Doodle ud, så der kan findes en dato, hvor bestyrelsen kan deltage.  

Punktet om generalforsamling tages på næste mødes dagsorden d. 2. december  

 

Pkt. 14: Udlevering af DFys emblemer og fejring af nyuddannede fysioterapeuter januar 2023.  
(15 minutter) 15.00-15.15 
Regionsbestyrelsen har ønsket at dele emblemer ud til nyuddannede og fejre, at det er blevet fysioterapeuter. 
Hvordan kan det afholdes osv.  

Referat: 
Gitte har være i dialog med Tea og Cecilia fra sekretariat, de står for det med studerende og dimittendindsatsen.  
Begge synes god ide. Gitte arbejder videre med Cecilia, om hvordan det kan gribes an.  

Punktet sættes på dagsordenen til næste møde. 

 

Pkt.15: Datoer for møder i 2023 (10 minutter) 15.15-15.25 
På mødet skal det aftales hvornår møder afholdes i 2023. 
Husk kalendere 

Referat: 
Dialog om der altid skal afholdes heldagsmøder, eller er korte aftenmøder indimellem gode. F.eks. møder med et 
afgrænset emne som f.eks. regionsbestyrelseskonference og Repræsentantskabsforberedelse. 

Gitte sender Doodles ud, så der kan aftales møder forår 2023 

 

Pkt. 16: EVT. (5 minutter) 15.25-15.30 

Referat: 
 

Pkt. 17: Planlægning af næste møder (10 minutter) 15.30-15.40 
Dato: 2. december  
Sted: lokaler Sofiendalsvej vej stadig ikke ledige. 
Dagsorden punkter:   
- Opfølgning på REP 22 
- Studenterambassadør. Hvad er tankerne bag og erfaringerne med disse, samt hvordan kan regionsbestyrelsen 
samarbejde med disse. Forslag til Teams deltagelse fra sekretariat.  
- Årshjul. Gitte, Anne Kirstine og Marianne T har et udkast med til mødet.  
- SOME- plan fremadrettet. Evaluering på målet fra Regionskonferencen i september.  

Referat: 
Trine deltager indtil kl. 12.30 
-Udkast Budget 2023 og 2024. Skal med på GF i foråret 
-Generalforsamling 2023. Presse chef Henriette Sø inviteres med for at informere om ny model for skriftlig beretning. 
-Emblem udlevering til nyuddannede. ”Nål og skål” 



-Til punktet om Studenterambassadør deltager Tea Brink fra sekretariatet på Teams 11.00- ? 
-Næstformand skal de afprøves i foråret 2023. Hvordan, hvilke opgaver og hvem.  

 

Pkt. 18: Evaluering af mødet (5 minutter) 15.40-15.45 

Referat: 
Dette punkt nås ikke 

 

Efter mødet ringes der til dimittenderne fra UCN. 

 


