
 

Referat Regionsbestyrelsesmøde 

d. 26. august 2016 
STED: Aalborg kommune Træningsenheden Sofiendalsvej 95, 9200 Aalborg 

Dagsorden med referatet indskrevet under punkterne. 

Afbud: Ulla, Lars 

DAGSORDEN: 

Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent 

Referat: 
Ordstyrer: Christina 
Referent: Preben 

 

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og tidsplan 
Fast punkt 9, nyt fra Sekretariatet er fjernet, fordi Janus er stoppet. 
Der er mange punkter på dagsordenen, så det er vigtigt at punkt 4-8 er kort orientering. 
Formand Tina Lambrecht deltager fra kl. 10.00-12.00 under punkt 11 og 12 

Referat: 
Godkendt 

 

Pkt. 3: Opfølgning fra sidst   

Referat: 
på sidste møde blev det aftalt at, Birthe Schelde Nielsen sidder som de praktiserendes repræsentant i 
styregruppen for Forsknings- og Udviklingssymposium, skulle have frikøb betalt af uforbrugte SU midler og 
resten dækket af aktivitetsmidler. Efterfølgende er det kommet frem at uforbrugte SU midler ikke må bruges 
til dette.  Derfor er det aktivitetspuljen der skal betale for Birthes deltagelse i styregruppen. Det vurderes 
stadig at være godt at få praksissektoren repræsenteret ind i styregruppen. 

På sidste møde blev der orienteret om problematik for terapeuter der arbejder med hverdagsrehabilitering i 
Vesthimmerlands Kommune. Gitte har i samarbejde med Ergoterapeutforeningens Regionsformand Lisbeth 
Krabbe været i dialog med politikere og embedsmænd, før sagen om organiseringen af alene terapeuter var 
i Sundhedsudvalget. Efterfølgende er det nok desværre sparsomt hvad indsatsen har haft af effekt. 

 

 



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

Referat: 
Danske Fysioterapeuters direktør Jette Frederiksen er fratrådt. Karen Langvad er konstitueret direktør. 

Pga. Janus er stoppet, har Mikael Mølgaard fået ansvaret for afvikling af repræsentantskabet. 

Gitte vil informere TR om hvorfor, hvordan og med hvilken succes Regionsbestyrelsen har deltaget i 
Folkemødet. Der er nogle medlemmer der undrer sig over at Regionsbestyrelserne deltager i Folkemødet, 
vigtigt at vi går ud og informerer om deltagelsen og udbytte, som høster stor anerkendelse fra andre 
organisationer. 

 

Pkt. 5: Kort orientering fra Samarbejdsudvalgsmedlemmer (Lars og Preben) 

Referat: 
Der har ikke været afholdt møde i SU siden sidste Regionsbestyrelsesmøde. 

Der er planlagt møde med fysioterapeuterne i Støvring vedr. etablering af ekstra klinikadresse. 

 

Pkt. 6: Kort orientering fra Region Nordjyllands Hovedudvalg (Lone) 
Herunder spørgsmål til referater 

Referat: 
I hovedudvalget arbejder man i øjeblikket med budget 2017. Det bliver tilsyneladende ikke helt så slemt som 
sidste år. 

Lone oplever lydhørhed, når der argumenteres fra fysioterapeutisk side. 

 

Pkt. 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Ina og Lene) 
Herunder spørgsmål til referater der kan findes på hjemmesiden 

Referat: 
Beklædning og godtgørelse har fyldt en del på dagsordenen. 

Procedurer for lønaftaler. 

Drøftelse af teamkoordinatorfunktionen vs ledelse og erfaringer med dette. 

 

Pkt. 8: Kort orientering fra Hovedbestyrelsen (Gitte) 
Herunder spørgsmål til referater der sendes til bestyrelsen og kan findes på hjemmesiden. 

Referat: 
I HB tales der om, hvordan sekretariatet kan betjene regionerne/regionsformænd. Med den nye strategiplan 
og nye initiativer stiger presset på Regionsformændene. Synlighed for medlemmerne skabes også i 
regionerne bl.a. i form af arrangementer. Organisationsprocent er også et regionalt anliggende. 
Som det er nu, har de enkelte regioner forskellige løsninger, nogle har studentermedhjælper og i 
hovedstaden har de derudover en deltidsfrikøbt næstformand. Region Sjælland har ligesom Nordjylland 
ingen studentermedhjælper. 
 



Pkt. 9: Politisk opgavevaretagelse 
Status på hvor vi er inden for Børneområdet, Fysioterapeuter ansat i lægepraksis, Beskæftigelse og 
Rehabilitering 
Ide: skal vi, i samarbejde med lokale praktiserende, invitere kommuners sundhedsudvalg til møder om 
Vederlagsfri fysioterapi. 

Referat: 
Erfaringer fra første besøg: det er vigtigt at signalere, at arrangementet er regionsformandens og den valgte 
klinik udelukkende lægger lokaler til. Fremover vil RF også lægge vægt på, at hele det politiske 
sundhedsudvalg inviteres. 
Regionsformand går videre med det. En ide kunne være at prioritere de kommuner hvor der er størst 
underbudgettering af den vederlagsfri ordning først. 

Børneområdet:  
- Vi mødte Tina French til Folkemødet, hvor hun blev mindet om vores møde vedrørende fysisk aktivitet og 
fysioterapi i skolerne. 
- Andre lokale kontakter plejes, men har endnu ikke båret frugt. 
- Meld gerne tilbage til Regionsformand, hvilke idéer der måtte komme op – også nye måder at komme i 
kontakt med politiske beslutningstagere. 
- Meld initiativer tilbage til Regionsformand, så arbejdspapir kan blive opdateret.  

Fysioterapeuter i lægepraksis:  

- Praksiskonsulent Marianne Kongsgaard har erfaret, at Forskningscenter for Almen lægepraksis har 

igangsat et tre måneders projekt for at afdække mulighederne i at ansætte fysioterapeuter på lægeklinikker. 

Der er allerede udearbejdet materiale dels fra DFys og dels regionale i samarbejde med almen praksis. DFys 

har undersøgt effekten af Fysioterapeut i lægepraksis, dels på det faglige område og dels på det 

økonomiske område, set fra den almene praktiserende læges vinkel. Det regionale oplæg beskriver 

muligheder og giver eksempler på hvordan Fys i lægepraksis konkret kan etableres. Marianne håber at dette 

materiale kommer i spil, da det er godkendt på højeste sted i regionen, til at arbejde videre med. 
Vi håber at projektet åbner lægers øjne for mulighederne ved at ansætte fysioterapeuter, og afventer om der 

afdækkes ny viden. 

Beskæftigelse og Rehabilitering:  
- Der er allerede projekter i gang i flere kommuner, hvor fysioterapeuter er ansat. 
- Det er i støbeskeen af der afholdes regionale netværksmøder. 

 

Pkt. 10: Arrangementer 
Marianne Christensen oplæg om akilleseneruptur.  
Gitte planlægger efterår 2016. Afventer svar fra Marianne. 
Referat: 
Marianne er en travl kvinde, så det bliver ikke i efteråret. 

Oplæg af Kiropraktor. Hvad gør de, hvad gør vi?  

Lene Duus planlægger.  

Referat: 

På baggrund af netop afsluttede ”manipulationssag”, beslutter vi at lægge forslaget til side.  

 

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 arbejder videre med afholdelse i efteråret 2016.  

Referat: 

Der er endnu ikke kommet en melding tilbage, som vi kan arbejde videre på. Vi har sagen på venteliste. 

 



Medlemsønske til oplæg af Thorvaldur Palsson og Steffan Wittrup Christensen. De holdt oplæg på 

Forsknings og udviklingssymposium, desværre var dette overtegnet. Kliniske undersøgelser af 

muskuloskeletale smerter –fra forskning til praksis.  

Lene planlægger 

Referat: 

Det er endnu ikke en aftale på plads, som matcher vores ønsker og mulighed for honorering. 

Lene arbejder videre med sagen, og hun undersøger om oplægget igen kommer på Forsknings og 

udviklingssymposium 8. november 2016 

 

Medlemsønske om at vi kopierer et arrangement ”Når enden er god, er alting godt”, der afholdes i Region 

Sjælland. Dette vurderes at være et lidt snævert emne, og derfor aftales det, at det evt. kunne være i 

samarbejde med region Midtjylland.  

Gitte har været i dialog med Sanne i Region Midtjylland. De er interesserede i samarbejde om 

arrangementet. 

Referat: 

Gitte er i fortsat dialog, men en aftale er endnu ikke på plads. 

 

Informationsmøde PKA. Det aftales at TR opfordres til at holde geografiske møder, hvor kommunale og 

regionale TR kan planlægge sammen.  

Aalborg: Gitte planlægger 

Thisted: Gitte planlægger sammen med TR Bente Brandhøj Petersen 

Hjørring: Gitte planlægger sammen med Lone fra RB 

Referat: 

Der er planlagt møder kl. 17.00-19.30 den 22. november i Aalborg, den 24. november i Thisted og den 30. 

november i Hjørring. 

 

Træning i naturen. I nogle kommuner er man allerede i gang med at træne udendørs i forskellige 

sammenhænge bla. borgere med GOP, demente, KOL-, hjerte-, cancer- og diabetes rehabiliterings hold. 

Dette forslag opfattes, som et ”bredt” emne, hvor vi kan forstille os, at mange medlemmer vil kunne have 

interesse. 

Lars planlægger, har fået tilsagn fra Jammerbugt, mangler Vesthimmerland og Rebild. 

Referat: 

Lars planlægger med to kommuner, arbejder på aftale med Jammerbugt og Vesthimmerland. Lars arbejder 

på at arrangementet kan afholdes i uge 44. 

 

Ganganalyse arrangement. 

Lene planlægger, er i dialog med Lars Henrik Larsen om han vil lave et ganganalyse arrangement i efteråret 

2016. 

Referat: 

Lars Henrik er endnu ikke blevet spurgt – og vi afventer fremadrettede muligheder. Det bliver allertidligst 

foråret 2017. 

 

Medlemsønske: oplæg fra to københavnske fysioterapeuter der arbejder med Scoliose patienter ud fra den 

tyske Schroth metode. 

Referat: 

Ina planlægger, hun går i dialog med forslagsstilleren og forhører sig om interesse rundt i kredsen af ryg-

terapeuter. 

 

Referat: 

Balanceveste – kan det være et emne til et medlemsarrangement? 

Christina arbejder videre med ideen. 

 

Børneterapeutmøde den 11. oktober. Arrangeres af fysioterapeut Aalborg kommune Henriette Riise 

Sørensen. DFys og ergoterapeutforeningen deler udgiften. 



Planlagte:  

Arrangement om Modic forandringer. Den 19. september kl. 19-22.Oplægsholder Hanne Albert.  

Ina planlægger. Der er ca. 90 tilmeldt 

Referat: 

Der er aktuelt 95 tilmeldt 

 

24. oktober kl. 17.00 medlemsmøde før Repræsentantskab 

Gitte planlægger 

Referat: 

Der sendes direkte invitation til de nordjyske Repræsentanter der ikke sidder i regionsbestyrelsen, det er 

Marianne Kongsgaard og Ole Andersen. Vi inviterer også FLR formand Stine Lund Bjerringgaard.  

Der afsættes tre timer til mødet, forslag om at regionsbestyrelsen mødes kl. 16.00 mhp. at afdække hvilke 

emner der kan diskuteres. 

Forslag til Repræsentantskabet kan læses på fysio.dk fra sidst i september. 

 

15. november. De praktiserendes årsmøde. 

SU planlægger 

Referat: 

Intet 

 

Referat: 

Årets Forsknings og udviklingssymposium bliver d. 8. november. Arrangeres af Aalborg Universitetshospital, 

UCN lægger lokaler til. Er annonceret på Fysio.dk, Facebook og Fysioterapeuten. Der gives som vanligt 

10.000kr til arrangementet. 

 

 

Afholdte: 

National klinisk retningslinje rodtryk i lænd. To ens arrangementer d. 30. og 31. maj. 30 deltagere pr. gang. 

 

Centralt arrangeret  

Workshop om implementering af kliniske retningslinjer i praksissektoren.18. maj 

NKR Parkinson d. 21. maj 

NKR dissemineret sclerose og erhvervet hjerneskade d. 17. august 

 

Pkt. 11: Repræsentantskab 
Drøftelse af temaer på repræsentantskabet bla. arbejdsgiverorganisation og medlemsinddragelse. 
Formand Tina Lambrecht deltager under dette punkt. 

Referat: 
Mette Winsløw fra Danske Fysioterapeuter var referent på punktet. Input fra regionerne implementeres i en 
samlet koordineret handlingsplan i foreningen. 

 

Pkt. 12: Strategiplan 2017-2018 
Hvilke ideer og ønsker har regionsbestyrelsen til Strategiplan 2017-2018. 
Formand Tina Lambrecht deltager under dette punkt. Mette Winsløw er referent 

Bilag 1: Proces for strategiplan 2018 
Bilag 2: Strategiplan 2018 – strategiske bevægelser og indsatser 

Referat: 
Mette Winsløw fra Danske Fysioterapeuter var referent på punktet. Input fra regionerne implementeres i en 
samlet koordineret handlingsplan i foreningen. 



Pkt. 13: Generalforsamling 2017 
Der skal findes en dato først i april 2017 april 
Der skal findes emne og oplægsholder. 

Referat: 
Ifølge vedtægterne skal der afholdes generalforsamling i april-maj ulige år. Alle regioner er opfordret til at 
holde generalforsamlinger først i april, dette give mulighed for evt. at holde et fælles møde om strategiplan 
2018. 
Der er ledige lokaler på Sofiendalsvej i uge 14 d. 3. – 6. april. 
Der kommer flere forslag til oplægsholder. Anne Kirstine undersøger et emne og vender tilbage til Gitte mht. 
pris og mulig dato.  

 

Pkt. 14: Regions konference og Folkemøde juni 2016 
Opfølgning på Regionskonferencen, hvad skal vi arbejde videre med 
Opfølgning på Folkemødet, er der noget vi kan gøre bedre næste gang? 

Bilag 3. Noter fra gruppearbejde om medlemsundersøgelse og frivillighed regionskonference 2016  

Referat: 
Pga. tidsnød overføres punktet til næste regionsbestyrelsesmøde. 

 

Pkt. 15: Budgetopfølgning 2. kvartal 2016 
Budgetopfølgning 2. kvartal 2016 viser at der er forbrugt 43% af årets midler 

Bilag 4. budgetopfølgning 2. kvartal 2016 

Referat: 
Nogle udgifter til folkemødet er endnu ikke trukket. Det ser ud til, at der er forbrugt nogenlunde svarende til 
forventet. 
Vi forventer at budgettet holder i 2016. 
 

Pkt. 16: EVT 

Referat: 
Intet 

 

Pkt. 17: Planlægning af næste møde 
Dato: D. 25. november 
Sted: Da det er en fredag kan vi ikke være på Sofiendalsvej. Er der ønsker og ideer til placering? 
Dagsorden punkter:  

Referat: 
Ina tilbyder at mødet igen kan holdes hos Træningsenhed vest Aalborg kommune på Sofiendalsvej. 
punkter:Generalforsamling 
Strategiplan 2018 
Pkt. 14 fra i dag. 

Der skal planlægges møder for 2017 – første møde fastlægges til onsdag d. 1. februar. 
Møde i marts mhp. planlægning af generalforsamling. 
Møde i maj med nyvalgt regionsbestyrelse 



Pkt. 18: Evaluering af mødet 

Referat: 

Dejligt sted, god mad og forplejning, lidt lang dagsorden, godt at have besøg af Tina Lambrecht og Mette 

Winsløw. 


