Referat Regionsbestyrelsesmøde
den 7. oktober 2021 kl.19.00-21.00
Teams møde.
Referat er skrevet ind i dagsordenen med kursiv.
Lise og Marianne T logger på lidt forsinket pga. arbejdsopgaver.
DAGSORDEN:
Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent (5 minutter)
Referat:
Jette er referent
Anne Kirstine er ordstyrer.

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og aftale tidsplan (2 minutter)
Mødet er et kort to timers møde, derfor er der kun begrænset tid til orienteringspunkter 4-7.
TR har ikke afholdt møde siden sidste regionsbestyrelsesmøde, derfor er der på dette møde ikke et
orienteringspunkt fra TR.
Referat:
Som aftalt på forrige møde, så har Gitte prøvet at lave en tidsplan for dagsordenpunkterne.
Vi prøver at se hvordan det går, og retter til på de kommende møder.

Pkt. 3: Opfølgning fra sidst (2 minutter)
Referat:
Der er intet at tilføje.

Pkt. 4: Kort orientering fra regionsformand og diskussion af relevante emner (10 minutter)
På foregående møde orienterede Gitte om en medlemshenvendelse om omskoling til sygeplejerske. Gitte
ville forhøre sig hos regionsformandskolleger og i sekretariat, om andre havde fået lignende henvendelser.
Ingen har mødt lignende forespørgsler, og vi arbejder ikke videre med sagen. Gitte har efterfølgende været i
dialog med medlemmet.
Gitte har holdt møde med Regionsrådsformand Ulla Astman om opgaveglidning. Gitte informerede Ulla om,
at fysioterapeuter gerne er med til at løse problematik om mangel på sygeplejersker og SOSU. Men de

opgaver fysioterapeuter skal udføre, skal være opgaver fysioterapeuter er uddannet til. Bekymringen for at
decentrale ansættelser kan medføre nedskæringer i de centrale fysioterapinormeringer, og måske ligefrem
føre til at de centrale fysioterapiafdelinger nedlægges, blev også vendt med Regionsrådsformanden .
Flere bestyrelsesmedlemmer fortæller om at være bekymret for opgaveglidninger på eks. Bosteder,
fysioterapeuter kan ikke erstatte pædagogisk personale, det er vigtigt at alle kompetencer er i spil i en
tværfaglig personalesammensætning.
Der er der opslået 8. terapeutstillinger på O-afdeling på Aalborg universitetshospital.
Samlet set er vi enige om, at vi som fagforening skal kunne sikre, at der er hjælp at hente til de
fysioterapeuter som ansættes i opgaveglidning/udviklings stillinger. De har oftest ingen TR.
Det nyvalgte HB har holdt sit første møde, hvor den også konstituerede sig.
Gitte er fortsat formand for Fonden for forskning, uddannelse og praksisudvikling, har plads i
Bedømmelsesudvalg til Danske Fysioterapeuters pris og er også fortsat med i Forbrugsforeningens
repræsentantskab.
Der er i bestyrelsen bekymring, fordi der flere steder er kommet koordinatorstillinger, som ikke er
lederstillinger, men i arbejdsfunktionen er der alligevel en del ledelse, men de aflønnes ikke derefter.
Ved dimittendringerunden var der et par bestyrelsesmedlemmer, der talte med nyuddannede, der oplevede
at de blev presset i forhold til ansættelsesvilkår i privat praksis. Er det muligt at synliggøre overfor patienter
og kunder, hvilke klinikker der overholder Basiskontrakterne, f.eks. en smiley ordning 😊 😊😊

Pkt. 5: Kort orientering fra Regionsbestyrelsesmedlemmer om bestyrelsesrelevante emner (10
minutter)
Referat:
Se ovenstående ift. flere af punkterne var et supplement til Gittes orientering.

Pkt. 6: Kort orientering fra Samarbejdsudvalgsmedlemmer. (Marianne Bøgelund) (10 minutter)
Referat:
Der har været SU-konference i Middelfart, hvor der har været snakket om overenskomsten mv.
De praktiserende er meget udfordret på §62/Vederlagsfri fysioterapiøkonomirammen. Det der har været i
medierne, har været et højt tal, dette er rettet til for at give det mest korrekte billede af problematikken.
§51 – her er der luft i økonomirammen. Der er 80 millioner, som ikke bruges på dette område.
På praksisområdet er der nye overenskomstforhandlinger i foråret.
Vi skal have kigget på den nationale ramme ift. §62, det er generelt et stigende antal patienter der kan bruge
ordningen. Der skal være plads til alle.
Et bestyrelsesmedlem spørger om der er styr på hvilke patienter der modtager §62 behandling, Marianne
forklarer, at der ses løbende på dette, og der er strammet meget op de sidste mange år. (Det er egen læge
der henviser til Vederlagsfri fysioterapi).
Hvis ikke man kan komme ind på §62, kan enkelte borger måske søge en §86, stk. 2 i kommunen, og dette
vil give en anden type skævvridning.
Praktiserende med ydernummer holder årsmøde i november, hvor blandt andet denne udfordring diskuteres.

Pkt. 7: Frikøb for deltagelse i arbejdsgrupper (25 minutter)
På mødet den 6. september blev det aftalt, at det skal drøftes hvornår man får frikøb for det arbejde man
som regionsbestyrelsesmedlem leverer. Det blev også besluttet at der bruges lidt midler til frikøb til
kaffemøder op til Byråds- og regionsrådsvalg 2021.
Regionsbestyrelsen har nedsat en Arrangementsgruppe som skal aflaste regionsformanden, og sikre at der
arrangeres medlemsarrangementer. Bestyrelsen har aftalt at medlemmer at denne gruppe, kan få et mindre
frikøb for at varetage denne opgave. Skal det samme gælde for en Politisk arbejdsgruppe?
Referat:
Skal der være en fast referent, og hvordan aflønnes dette? Det vurderes at kvaliteten af referater højnes.
Der bakkes om til et honorar/gave til den person, som er fast referent.
Ift. Politisk gruppe, så er tanken at nå dialog med nogle politikere inden KV21 den 16. november. Derudover
at planlægge møder med kommunernes Sundhedsudvalg når de nye byråd har konstitueret sig, og
selvfølgelig også dialog med regionsrådspolitikere.
Der er forslag om afregning på timebasis, men det er svært honorere på den måde. Enighed om at man er
gået ind i bestyrelsesarbejdet, for at levere en indsats. Vi er alle interesseret i at få fokus på fysioterapeuter
og professionen. Det må forventes at der ligger en del interessetimer i at sidde i en bestyrelse, samtidig også
en snak om at det kan honoreres, hvis man yder en ekstra indsats, der højner kvaliteten og aflaster andre,
deriblandt Regionsformanden.
Vi aftaler at afprøve en aflønning, som minder om arrangementsgruppen. I hvert fald indtil sommer 2022. Pt.
er aftalen frikøb ved behov, hvis opgaver ligger indenfor arbejdstid, og op til 2 fridage til at kompensere for
nogle af de opgaver der leveres i forbindelse med planlægning, afholdelse af møder og opfølgning.
På de kommende bestyrelsesmøder skal der et fastpunkt på dagsordenen, med status fra Politiske gruppe.
Det diskuteres: Hvad er en selvfølgelighed, at vi gør som bestyrelsesmedlemmer? Hvad er ekstra ordinært?

Pkt. 8: Politisk opgavevaretagelse (20 minutter)
På mødet den 6. september påtog Marianne Bøgelund og Annette Bregenov sig opgaven, at de sammen
med Gitte at få igangsat møder med politikere i forbindelse med Byråds- og regionsrådsvalg 2021.
Marianne, Annette og Gitte har lavet aftaler med nogle politikere i oktober, og har derudover talt om hvordan
der skal holdes møder med kommunernes sundhedsudvalg i 2022. De foreløbige planer fremlægges på
mødet.
I forbindelse med KV21 er der også planlagt medlemsarrangement den 5. oktober kl. 17.00-19.00.

Referat:
1. Medlemsarrangementet tirsdag den 5. oktober blev aflyst, da der kun var fem tilmeldte. En af de
tilmeldt var ny i ”politisk” sammenhæng, og Gitte kontaktede vedkommende og tilbød at klæde denne
på til politisk dialog.
Enighed om at det er meget ærgerligt at medlemmer ikke var interesserede i et sådant arrangement.
2. På Regionsbestyrelsesmøde i februar vendte vi tiltag i forbindelse med KV21. Forslag herfra om at
det skulle være muligt for medlemmer at finde kommunale tal På fysio.dk, så man kunne se egen
kommune i forhold til gennemsnittet i DK.
Det materiale er nu lavet, og det er nu muligt for medlemmerne at finde tal, som de kan bruge i dialog
med politikere.

https://www.fysio.dk/kommunale-nogletal
3. Politisk gruppe.
- Har planlagt møde med Klaus Nørgaard, der stiller op til Aalborg Byråd for Venstre
- Derudover har det været forsøgt at aftale møde med Peter Larsen, der stiller op til Aalborg byråd for
SF. Desværre har det ikke været muligt at finde et tidspunkt hvor Peter og to af os kunne mødes. Der

er ikke været muligt at finde datoer med dem begge. Peter er derfor foreslået, at vi venter til efter
valget. Så ved vi om han er valgt ind, og i hvilket udvalg han sidder.
- Derudover har gruppen planer om at vi i 2022 prøver at gennemføre møder med alle
sundhedsudvalg i de 11 kommuner. Tanken er at kontakte kommunernes fysioterapeuter fra alle
sektorer, afholde mødet på en arbejdsplads, kommunalt eller hos en praktiserende. Formålet er at
give fysioterapeuter mulighed for dialog med deres lokale politikere. Men ved ikke om
Sundhedsudvalg vil være med til det, om medlemmer vil bakke op, og om det er for ambitiøst.
Trine vil gerne med på mødet i Vesthimmerlands kommune. Det er vigtigt at kende, hvad der
allerede på spil i den på gældende kommune. Så man ikke får forkastet gode forslag, der allerede er
i støbeskeen.
I Thisted kommune puljes fagforeninger/patientforeninger, så det er muligt at komme i kontakt med
politikerne, men der er muligvis stor forskel mellem kommunerne.
Der er opbakning til forslaget om møder med politikere, men det er måske mere tvivlsom at vi får
engageret en masse medlemmer på dette område.
Men medlemmer i en kommune/område spørges om at ville være ”med”.
4. I næste uge (12/10) afholdes Lyttemødet som Ulla Astman har inviteret til. Vi deltager med
fysioterapeuter fra alle sektorer.

Pkt. 9: Arrangementer (Trine Fischer, Lise Stensgaard og Marianne Trudslev) (10 minutter)
Kort status fra Arrangementsgruppe
Referat:
8. november. Børneterapeutmøde for fysioterapeuter og ergoterapeuter. BIB Vesthimmerland planlægger
og Gitte booker lokaler og annoncerer.
15. november. Årsmøde for praktiserende med ydernummer.
Trine er i gang med at planlægge PKA møde om ny pensionsmodel i Vesthimmerland.
Der har været afholdt lignende møder i Aalborg, Frederikshavn og Thisted.
Peter Larsen, GUG fysioterapi, har kontaktet for at ville holde oplæg om fascier. Peter holdt også et oplæg i
2014. Han ønsker denne gang dialog om undersøgelsesdelen.
Forslag fra REP 18, anerkendelse medlemmer, som er blevet til at der skal uddeles 25-års jubilæums nåle.
Uddeling starter i 2022, der skal derfor laves et årligt arrangement fremover. I 2022 også for alle tidligere
jubilarer. Medlemmer får kun nål ved fysisk fremmøde.
Thomas Maribo afventer, da der mangler svar fra det medlem som efterspurgte det.
Skulderarrangementet bliver sidst på foråret.
Vestibulær rehabilitering afventer
Mind Social? Funktionel hjernetræning
OBS Commotio efterspørges. Morten Høgh holdt oplæg om emnet oktober 2019. Måske der kan afholdes et
arrangement med en anden oplægsholder.

Pkt. 10: Planlægning af samkørsel til regionsbestyrelseskonference og dialogmøde den 12. og 13.
november. (5 minutter)
Status på hvem der har tilmeldt sig, og derudfra deler vi os i grupper der kan aftale samkørsel.

Referat:
Hvem kommer? Alle med undtagelse af Anette B, dvs. 8 skal afsted begge dage.
Mette kører muligvis alene, det er en omvej for hende at køre omkring Aalborg.
Gitte sender en mail ud, når vi kommer tættere på.

Pkt. 11: EVT. (5 minutter)
Pkt. 12: Planlægning af næste møder (10 minutter)
Dato: 3. december kl. 9.00-15.30. Morgenkaffe fra kl. 8.30
Sted: Sofiendalsvej 3 Aalborg
Dagsorden punkter: Evaluering af dialogmøde og regionskonference
Der skal planlægges møder i foråret 2022. Fysiske møder
Der skal planlægges hvornår der skal ringes til dimittender i april-maj måned
Referat:
Gitte sender datoforslag ud via Doodle:
1. møde i uge 4. eller 5.
2. møde sidst marts/start i april
3. møde i slutningen af Maj

Pkt. 13: Evaluering af mødet (5 minutter)
Referat:
Et tætpakket møde hvor det lykkedes os at holde tiden.

