
 

Referat  

Regionsbestyrelsesmøde 

d. 31. januar 2018 

Kl. 9.00-15.00 

 

Der startes med en præsentationsrunde, da det er Lise Stensgaard og Christine Bak’s første møde. 

 

Referatet er indskrevet i dagsordenen med kursiv. 

DAGSORDEN: 

Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent: 

REFERAT: 
Ordstyrer: Maria Odefey 

Referent: Anne Kirstine Jensen 

 

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og tidsplan 

REFERAT: 
Ingen bemærkninger 

 

Pkt. 3: Opfølgning fra sidst   

REFERAT: 
Pkt. 4. Medlemstilfredshedsundersøgelsen/MSI rapport. I hovedrapporten var der byttet rundt på regionerne.  
Efter dette er rettet, ligger de nordjyske medlemmers tilfredshed ikke længere helt i bund. 

Pkt. 12. DFys ansætter studieambassadører på alle uddannelsessteder. Det skulle gerne være en god hjælp 
til samarbejde, også til at reklamere for arrangementer.  



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

REFERAT: 

Region Nordjyllands forhandlingsudvalg har nedsat to arbejdsgrupper, hvoraf den ene er et 
forhandlingsorgan til tilretning af MED-aftalen og den anden er nedsat for at lave en fornyet procedureaftale 
for lokale lønforhandlinger. Gitte har plads i begge udvalg. 

Formandsvalg man kan stemme fra d. 6.-20. februar. Husk at opfordre jeres kolleger til at bruge deres 
demokratiske ret.  
På valgmødet i Aalborg deltog kun 25, og der har i næsten i alle regioner været begrænset interesse.  

Der er i DFys gang i overenskomstforhandlingerne på både det private og det offentlige område.  
Der er på det offentlige område aftalt solidaritet organisationerne imellem på områderne ligeløn- og 
lavtlønsproblematikker samt arbejdstidsaftaler.  

Finanslovsforslag på genoptræningsområdet. Kommunerne skal opstarte genoptræning med afsæt i 
genoptræningsplan, inden for 7 kalenderdage efter modtaget genoptræningsplan. Kan kommunerne ikke 
overholde det, skal borgene tilbydes opstart i praksis.  
DFys sekretariat har forsøgt at hjælpe ministerie med af afdække området.  
Der diskuteres om kommunernes vilkår for at leve op til lovforslaget. Der kommer penge til området, men 
kommer de helt ud til træningsenhederne, eller forsvinder de på vejen? Hvordan påvirker det 
fysioterapeuters arbejdsmiljø? Hvad gør det for borgerne? Hvordan sikres det, at borgene får truffet valg? 
Osv. osv. 

Mariagerfjord Kommune har udliciteret al ortopædkirurgisk genoptræning. Kommunen har udmeldt pris og 
vilkår, hvorefter ingen private leverandører har budt ind som leverandør til området. Der har herefter været 
afholdt møde, hvor borgere og andre kunne møde op. Politikerne har meldt ud, at dette ikke drejer sig om en 
spare-runde. Det er nu efterfølgende besluttet, at der indføres en kombination af udlicitering og 
godkendelsesmodellen. Det betyder, at alle leverandører, både kommunalt og privat, kan byde ind med en 
realistisk pris, hvorefter der indgås aftale med den lavest bydende, og øvrige mulige leverandører kan 
afgøre, hvorvidt de vil indgå aftale på samme vilkår. 

 

Pkt. 5: Kort orientering fra Regionsbestyrelsesmedlemmer 

REFERAT: 
Overenskomstforhandlingerne på det praksis område er udsat pga. formandsvalget i DFys, har i efteråret 
været udsat pga. kommunal- og regionsrådsvalg. 

 

Pkt. 6: Kort orientering fra Samarbejdsudvalgsmedlemmer  

Referat: 
Intet nyt 

 

Pkt. 7: Kort orientering fra Region Nordjyllands Hovedudvalg  
Herunder spørgsmål til referater 

REFERAT: 
- Regions Syd har succes med at tiltrække og fastholde læger, RN vil nu lærer af deres tiltag. 
- Der er indkommet 26 spareforslag som er taget til efterretning, det vil sige at nogle arbejdes der videre med 
andre er afvist, fx bøder ved udeblivelse. 



Der følges op på voldsepisoder overfor personalet i Regionen. 

Der ses på om der kan findes løsninger, til at beskytte personalets personlige oplysninger for at forebygge 
stalking, trusler osv. Personalets navne fremgår af Id-kort. 

 

Pkt. 8: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter  
Herunder spørgsmål til referater der kan findes på hjemmesiden 

REFERAT:  
Der blev talt OK 18, ekstraordinært Repræsentantskabsmøde, forventningsafstemning mellem TR og ledere. 
Et emne var også det skisma, der er imellem at være medarbejderrepræsentant og samtidig være den, der 
skal være loyal overfor ledelsen og ledelsesbeslutningerne og i nogen grad formidle deres 
synspunkter/beslutninger videre. Det kan være svært at manøvrere i. 

 

Pkt. 9: Politisk opgavevaretagelse 
Opfølgning på Regionsråds valg. 
Sundhedskartellet vil i 2018 gå sammen og mødes med politikerne i Regionsrådet. Sundhedskartellet har 
møde d. 18. januar, Gitte giver en status på hvad der er aftalt. 
Der skal lægges en plan for, om SHK tiltaget er tilstrækkeligt, eller politikere også skal inviteres til møder 
med GN og repræsentanter fra Regionsbestyrelsen. 
På sidste møde blev det aftalt, at Erik Høgh Sørensen, nyvalgt i Regionsrådet, er oplagt at invitere til et 
møde, fordi han i valgkampen har nævnt vores faggruppe i forbindelse med debatindlæg i Nordjyske om 
lægemangel. Han har fået plads i Forretningsudvalget og Udvalg for Regional Udvikling. 
Det samme gjorde Hanne Korsgaard som kontaktede Gitte i valgkampen i forhold til fysioterapeuter på 
lægeklinikker. Hanne sidder i Udvalg for Service, Kvalitet og Patientsikkerhed (næstformand) og i Udvalg for 
Psykiatri. 

REFERAT: 
Gitte fortæller, at Sundhedskartellet, som opfølgning på valgmødet i november, har aftalt at mødes med 
politikere i efteråret 2018, fordi foråret måske bliver for turbulent ift.OK18 
Ide forslag: fire fokus emner og hver faggruppe har 5 minutters taletid. 

RB vil gerne i dialog med Regionsrådspolitikere i foråret 2018.  

Plan: 
- Erik Høgh Sørensen, Danske Folkeparti. Han har plads i Forretningsudvalget og Udvalg for Regional 
Udvikling 
- Hanne Korsgaard, Socialdemokratiet, medlem af Udvalg for Service, Kvalitet og Patientsikkerhed 
(næstformand) og Psykiatriudvalget. 
- Malene Busk, Socialdemokratiet, Sygeplejerske, ny i Regionsrådet. Medlem af Psykiatriudvalget og Udvalg 
for Det Specialiserede Socialområde (næstformand) 
- Lene Linnemand, Socialistisk Folkeparti, 2.næstformand medlem Psykiatriudvalget og Forretningsudvalget.  

Emner: Lave fysioterapi normeringer på sengeafdelinger, fysioterapeuter i skadestuerne, fysioterapeuter i 
lægepraksis, fysioterapeuter i psykiatrien, specialiseret/ambulant genoptræning. 

Hvordan organiserer vi os ift dialog med politikerne: 

Vi skal, som udgangspunkt, møde politikerne, der hvor de er. Der skal ligges op til, at politikerne kan tage 
andre med som f.eks. embedsmænd eller politikerkollegaer og man kan evt. besøge arbejdspladser, hvor 
politikerne kan inviteres ud i ”virkeligheden”. Det er vigtigt, at vi fra RB får relevante talepapirer til brug i 
dialogen. 



Konkret kunne det f.eks. være et besøg i psykiatrien, hvor Betinna Madsen (TR i psykiatrien) kunne deltage 
og fortælle om de udfordringer de står overfor. Vi kunne invitere både Hanne Korsgaard, Malene Busk og 
Lene Linnemann til et fælles møde. Evt. invitere hele udvalget for psykiatri, der sidder 9 politikere. 

  

Opfølgning på kommunalvalg. 
På sidste møde blev disse kommunale politikere nævnt som interessante at mødes med. Det er nu muligt at 
se hvilke udvalg de sidder i. 

Jammerbugt kommune:  
Borgmester Mogens Gade, formand for KKR Nordjylland 
 
Rebild kommune: 
Bente Søgaard, har plads i økonomiudvalget. 
Allan Busk hvor Social Fællesliste havde på deres program, at kommunen skulle opruste på skoleområdet. 
Allan er formand i Arbejdsmarkedsudvalget og sidder i Økonomiudvalget. Social fællesliste har ingen 
medlemmer i Børne og familieudvalget.  

Aalborg kommune:  
Jørgen Hein ny rådmand i Ældre og Handicapforvaltningen. 
Skoleområdet, evt. gå i dialog med Thomas Kastrup Larsen og igen med Tina French. 

Thisted kommune:  
Fysioterapeut Mette Kjærulf nyvalgt, sidder i Børne og familieudvalget 

Mariagerfjord:  
Fysioterapeut Mette Riis Binderup, sidder som formand for Udvalget for sundheds og omsorg. Et emne 
kunne være lægemanglen i Hadsund område.  

Embedsmænd vil være oplagte at invitere med til nogen af møderne, alt efter hvilke poster politikerne har. 

REFERAT: 
Det Nordjyske KKR har konstitueret sig d. 26. januar. Formand er nu Arne Boelt Borgmester i Hjørring 
Kommune, og Mogens Gade Borgmester i Jammerbugt kommune er næstformand. 
Disse to borgmester er interessante ift møde med RB.  
Forslag til emner: Fys på folkeskoler, 7 dages genoptrænings opstart o.a. 
RB medlemmer: Gitte Nørgård og Anne Kirstine Jensen. 

Rebild Kommune: 
Incitamentet for kontakt til Allan Busk, Social fællesliste, var oprindeligt skoleområdet, men da Social 
fællesliste ingen medlemmer har i Børne og familieudvalget, prioriteres Allan og gruppen ikke. Gitte har 
tidligere holdt møde med Allan og informeret ham om fysioterapeuters kompetencer og arbejdsområder. 
Bente Søgaard fastholdes. 
forslag til emner: Fysioterapeuters kompetencer og arbejdsområder, fys i Folkeskolen, 7 dages 
genoptrænings opstart, kommunal omstrukturering. 
RB medlem: Gitte Nørgård. 

Aalborg Kommune: 
Det fastholdes at prioritere kontakt til de tre politikere 
Jørgen Hein ny rådmand i Ældre og Handicapforvaltningen  
Forslag til emner: Fysioterapeutiske kompetencer og arbejdsområder, 7 dages genoptræningsopstart o.a. 
RB medlemmer: Gitte Nørgård og Christine Bak. 

Thomas Kastrup og Tina French 
Emne: fysioterapeuter på Folkeskoler 
RB medlemmer: Maria Odefey, Lise Stensgaard og Gitte Nørgaard. 



Thisted Kommune: 
Fysioterapeut Mette Kjærulf og sygeplejerske Ida Pedersen er relevante emner. Mette har plads i Børne og 
Familieudvalget, Ida Pedersen er sygeplejerske og har plads i Sundhedsudvalget. 
Forslag til emner: Fys i Folkeskolen og 7 dages opstart på genoptræning. 
RB medlemmer: Preben Weller og Gitte Nørgård 

Mariagerfjord Kommune: 
RB afventer afklaring og ro på genoptræningsområdet, tror ikke at vi får noget godt ud af at gå i dialog og 
italesætte nye opgaver. 

Brønderslev kommune: 
Ældreomsorgsudvalgsformand Ole Jespersgård og Social- og Sundhedsudvalgsformand Martin Beck 
Forslag til emner: Fysioterapeutiske kompetencer og arbejdsområder (vi har ikke talt med Martin Beck før), 7 
dages opstart op genoptræning, serviceniveau, vederlagsfri og fysioterapeuter på Folkeskoler.. 
RB medlemmer: Gitte Nørgård og Christina Bak 

Læsø Kommune: 
RB overvejer, om Fysioterapeuter på Folkeskoler, træningsområdet og forebyggelsesområdet på øen kunne 
være relevant at tale med kommunalpolitikerne om. Det kunne være inspiration til indsats i forhold til at 
tiltrække og fastholde beboere til øen. Afventer til 2. ”besøgsbølge” 

 

Vedr. Fysioterapeuter i lægepraksis: 
Mødet om fysioterapeut i lægepraksis er afholdt på lægeklinikken i Hals, desværre meldte Rasmus Prehn 
afbud. Deltagere Marianne Kongsgård praksiskonsulent, Lasse Lindgren fysioterapeut, Mikkel Thusgård 
læge, Tina Lambrecht formand, René Andreasen Politisk konsulent og Gitte Nørgård Regionsformand. Det 
var et meget givende møde, hvor lægen og fysioterapeuten fortalte om det gode samarbejdet som er en 
gevinst for patienterne. 

Status er at der er fysioterapeuter ansat på lægeklinikken i Taars og Hals, Falck Healthcare har tilknyttet 
fysioterapeut på på den lægeklinik de driver i Dronninglund og der er tale om, at det også planlægges i 
Fjerritslev, hvor Falck Healthcare også driver lægeklinik. 
På Mors driver Region Nordjylland en lægeklinik i Øster Jølby, og der pågår et arbejde med at koble 
fysioterapeuter fra Regionshospital Nordjylland, Thisted matriklen, til denne regionsklinik 

 

Pkt. 10: Arrangementer 

Ideer til arrangementer: 

Ganganalysearrangement. 
Lene Duus planlægger, f.eks. med underviser på UCN Lars Henrik Larsen. Måske efterår 2018. 

REFERAT: 
Lene har foreslået, at hun fortsat tager sig af dette arrangement. Gitte kontakter Lene og følger op. 

Netværksmøde for fysioterapeuter der arbejder med træning i naturen: 

 

REFERATf: 

Gitte afventer materiale centralt fra ift. netværk. 

 

Netværksmøde for fysioterapeuter der arbejder med hverdagsrehabilitering: 

Gitte står for dette 

 

REFERAT: 



Gitte afventer også her materiale centralt fra ift. netværk. 

 

Fysioterapeuter i Folkeskolen: oplægsholder Lise Stensgaard om erfaringer og evaluering at projekt 
Fysioterapeut i børnehaveklasse i Vesthimmerland kommune. Et medlemsmøde 
Planlægges til afholdt forår 2018.  

REFERAT: 
Gitte og Lise Stensgård står for arrangementerne. Et møde for fysioterapeuter og et for politikere i Skole 
ungeudvalgene og skoleledere. 

Lytte-møder:  
Planlægningsgruppe: Maria, Christina og Gitte. 
Forår 2018. Gerne i Aalborg en dag hvor der er TR møde. Der kan også afholdes et møde Hjørring.  

REFERAT: 
Det er ved at være tid for planlægning af disse møder. Gitte sender materiale fra Region Hovedstaden og 
Sjælland til Maria og Christina. Julie tilbyder at hjælpe med lokale i Hjørring. 

Arrangement om smerte, sammen med et netværksmøde for fysioterapeuter der arbejder indenfor 
beskæftigelsesindsatsen: 
Christina og Anne Kirstine planlægger sammen med fysioterapeuter fra Jammerbugt kommune.  
Det er planen at netværket holder møde inden arrangementet. 

REFERAT: 
Christina er i gang med dialog med fysioterapeuter fra netværket ift prioritering af emner til arrangementet. 

 

Ide fra medlem, der tilbyder at holder oplæg om, hvordan vi som faggruppe får fokus på 
SIRVA “Shoulder Injury Related to Vaccine Administration.” 
Bilag 1. Vaccinerelaterede skulderdysfunktioner 

REFERAT: 
RB beslutter at vi gerne støtte et arrangement og Gitte arbejder videre med forslaget fra medlem. 

 

Planlagte: 

D. 6 februar afholdes der informationsmøde om arbejdsmarkeds model kl. 17-20. 

Sekretariat planlægger. 

REFERAT: 

Der var midt i januar 17 tilmeldte. Heraf kun få fra de offentlige arbejdspladser. Gitte har sendt mail til TR 

netværket, opfordret til at deltage fordi opdelingen i to sektioner, opstilling og valg til bestyrelser er relevant 

for alle grupper af medlemmer. 

D. 19. april Netværksmøde for fysioterapeuter der arbejder med palliation: 
Mødet var planlagt i foråret 2017 men blev aflyst pga. for få tilmeldte, er nyt flyttet fra d. 30. januar til 19. april 
fordi Jeanette Præstegaard er medplanlægger og oplægsholder og hun er opstillet til Formandsvalget. 
Der var seks tilmeldt til d. 30. januar, disse er informeret om at mødet er flyttet.  

REFERAT: 
Der er kun otte tilmeldt. RB håber, der tilmeldes flere til mødet den 19. april 2018 end, der var tilmeldt til den 
30. april 2017. 



D. 25. april Behandlingsforløb til nydanskere 
Maria planlægger. 

REFERAT: 
Nadia El-Gendi på Sofiendalsvej kl 17-19. 
 

100-årsjubilæum i 2018. 

Den Nordjyske fejring bliver i Musikkens hus d. 15. maj 2018 kl. 16.30-20.30 

Planlægges af DFys sekretariat. 

Ulla Astmann holder tale 

REFERAT: 

Der er planlagt med 250 deltagere. Gitte undersøger om der er plads til flere i lokalerne, og om der kan 

inviteres flere, hvis vi selv betaler via regionstilskuddet. 

 

Pkt. 11: Medlemsinddragelse 

Emnet har været på HB i december.  

De fem regionsformænd holdt et oplæg om hvordan medlemsinddragelse blev grebet an i deres region. 

Regionsbestyrelsen gav Gitte indput til det nordjyske oplæg. Planen er nu at det skal diskuteres ude i 

regionerne og herefter retur til HB. 

Gitte holder sit oplæg fra HB for Regionsbestyrelsen, derefter dialog om hvordan bestyrelsen ønsker at 

arbejde fremover og opsamling som Gitte kan tage med tilbage til HB. 

Bilag 2: Medlemsinddragelser HB dagsordenen d. 6. december 2017 

Derudover kan Regionsbestyrelsen forberede sig ved at læse HB referatet fra d. 6.+ 7. december punkt 2.8. 

https://fysio.dk/om-os/om-organisationen/hovedbestyrelsen/referater-fra-hovedbestyrelsesmoder 

REFERAT: 
Gitte refererer fra sin fremlæggelse af indsatser i Region Nordjylland til hovedbestyrelsesmøde. 

Der ud over diskuteres/italesættes RB´s opfattelse af ”hvad er et lyttemøde”, for at skabe et fælles 

fundament ift at arrangere lyttemøder her i Region Nordjylland. Når der skal inviteres til lyttemøder, skal der 

sættes en ramme, et formål, RB skal lade emnerne gå videre ucensureret, der skal være en facilitator og 

gerne styring til lyttemøder,  

Hvad kan Gitte tage med tilbage til hovedbestyrelsen, når emnet skal tages op igen?: 

- Kan vi inddrage de lokale medlemmer fra de faglige selskaber i forhold til medlemsarrangementer? 

- Vi vil opstarte at ringe til nyuddannede og informere om DFys – tilbud-hvad får du som medlem af 

danske Fysioterapeuter? 

- Hvad forstår vi ved medlemsinddragelse? Hvad forstår vi ved begrebet? Kan vi måle på det? 

Hvornår har vi som forening gjort nok?  

- Har hovedbestyrelsen mulighed for at stille skarpt på hvilken opgave regionsbestyrelsen helt konkret 

skal løfte i forhold til medlemsinddragelse sat op mod, hvad er gjort hidtil? 

- Hvad er det mere konkret hovedbestyrelsen ønsker en tilbagemelding i forhold til? 

 

Pkt. 12: Medlemstilfredshedsundersøgelse 2017 

De regionale MSI rapporter er udarbejdet. Der er mulighed for at få en medarbejder fra sekretariatet til at 

gennemgå dem med regionsbestyrelsen. På mødet drøftes rapporten så Gitte kan tage spørgsmål med til 

sekretariatet og det besluttes om den skal på dagsordenen igen på næste møde, evt. med oplæg fra DFys.  

Bilag 3. MSI regionsrapport Nordjylland 2017 

https://fysio.dk/om-os/om-organisationen/hovedbestyrelsen/referater-fra-hovedbestyrelsesmoder


REFERAT: 

Gitte foreslår, at man som region næste gang får mulighed for at stille ’regions-specifikke’ spørgsmål i 

undersøgelsen.  

Spørgsmål Gitte tager med til sekretariatet 

10.925 har haft mulighed for at svare på undersøgelsen. 2646 har svaret – hvor mange af disse hører til 

region Nordjylland? 

Hvad kan vi i Region Nordjylland bruge resultaterne til, når der ikke er stillet regionsspecifikke spørgsmål? 

RB vil gerne have en fra sekretariatet til at fremlægge resultaterne fra rapporten, så vi får mulighed for at 

spørge ind til selve hovedrapporten. 

Hvad skal Regionsbestyrelsen prioritere, som vi regionalt kan give et tilfredsheds løft? 

 

Pkt. 13: EVT. 

REFERAT: 
Intet til punktet. 

Pkt. 14: Planlægning af næste møde 
Dato: d. 18. april  
Sted: Sofiendalsvej 3, 9000 Aalborg 
Dagsorden punkter: Danske Fysioterapeuters Medlemstilfredsheds undersøgelse, gerne med oplæg fra 
DFys sekretariat.  

Dato: d. 11. juni. 
Sted: Sofiendalsvej 3, 9000 
Dagsordenpunkter: 
Afbud fra Julie 

 

Pkt. 15: Evaluering af mødet 

REFERAT: 
Punktet blev ikke nået. 


