
 

Referat  

Regionsbestyrelsesmøde d. 9. maj 2017 
Der er morgenkaffe fra kl. 8.30 

Kl.9.00-10.00 besøg af Praksiskonsulent Marianne Kongsgaard 

Velkommen til tre nye Regionsbestyrelsesmedlemmer Maria O’defey, Julie Rosenskjold valgt på 
generalforsamlingen og Ida Jespersgaard studerende og observatør for de studerende på UCN. 

DAGSORDEN: 

Præsentationsrunde 

Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent 

REFERAT: 
Anne Kirstine Jensen: ordstyrer 

Birthe Schelde Nielsen: referent 

 

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og tidsplan 
Mødet startes med punkt 15, med Praksiskonsulent Marianne Kongsgaard  
Der er mange punkter på dagsordenen, så det er vigtigt at orienteringspunkterne er korte. 

REFERAT: 
Godkendt 

 

Pkt. 3: Opfølgning fra sidst   

REFERAT: 
Ingen kommentarer 

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

REFERAT: 
I forbindelse med OK 18 er der planlagt arbejdspladsbesøg følgende steder: 

- Hjørring Kommune 
- Aalborg Universitetshospital, Hobrovej matriklen 
- Regionshospital Nordjylland, Hjørring matriklen 



Et medlem har efter generalforsamlingen gjort opmærksom på, at der holdes naturmøde 18-20 maj i 
Hirtshals, en mulighed for at reklamere for fysioterapeuter og Træning i naturen. Gitte deltager torsdag 
d.18/5-17.  

Opfølgning på informationen Regionsbestyrelsen fik på mødet i marts angående sagen om dårligt 
arbejdsmiljø i Center sundhed i Rebild kommune. 
Gitte har holdt møde med tillidsrepræsentanten, hvor 10 fysioterapeuter deltog. Fysioterapeuterne har ikke 
følt sig påvirket af dårligt arbejdsmiljø, men var frustrerede over indblanding fra TV2 Nord og Danske 
Fysioterapeuter. 
Gitte har endvidere haft møde med kommunaldirektør Jes Lunde sammen med Dansk sygeplejeråd og 
Ergoterapeutforeningen. 

 

Pkt. 5: Kort orientering fra Samarbejdsudvalgsmedlemmer  

REFERAT: 
Intet møde siden sidst 

 

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

REFERAT: 
Lone Guldbæk er ikke længere medlem af bestyrelsen, så ingen kommentarer. Maria overvejer at referere 
fremadrettet. 

 

Pkt. 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter  
Herunder spørgsmål til referater der kan findes på hjemmesiden 

REFERAT: 
Ina refererer svarende til referatet. 

 

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

REFERAT: 
Ingen kommentarer 

 

Pkt. 9: Politisk opgavevaretagelse 
Fysioterapeuter ansat i lægepraksis: 

REFERAT: 
Gitte ved at der i sekretariater er arbejdet på at få TV2 Nord til at lave et indslag. Gitte følger op på, om hun 
skal presse lidt på. Forslag fra bestyrelsen om at der i en udsendelse meget gerne må være interview med 
patienter. 

Anne Kirstine følger op på møde med bekendt praktiserende læge, som har udtrykt interesse. 



Regionsbestyrelsen synes, at materialet om Fysioterapeut ansat i lægepraksis er for tungt. Ønsker et kort, 
præcist og let læseligt materiale, som er let at sende/ melde ud til lægerne. 
Gitte vil gå i dialog med sekretariatet om materialet trænger til at blive opdateret. 

Beskæftigelsesindsatsen: 
Der afholdes 2. møde i netværksgruppen d. 9. maj. 

REFERAT: 
Der er netværksmøde senere i dag. Ina og Anne Kirstine er med i netværksgruppen. Det fornemmes, at især 
socialrådgiverne værdsætter fysioterapeuternes indsats. Vi vil arbejde på, at de kan sprede deres 
begejstring om vores indsats. 

Helt klart et emne der skal formidles til politikere, når der er møder i forbindelse med valget i efteråret. 

Børneområdet: 
Gitte giver referat af møde d. 8. maj, i styregruppen for Fysioterapeut i børnehaveklasse i 
Vesthimmerland kommune.  

REFERAT: 
Der er nu udarbejdet en rapport på projektet, hvor der er en rigtig god score på den motoriske test MUGI. 
Børnehaveklasselæreren (som er meget erfaren) mener også, at børnene er over niveau i matematik, men 
der må ikke laves test på dette.  

Ud fra rapporten vil der blive lavet anbefalinger til forvaltningsledelsen. Der laves tre forskellig forslag til 
modeller, lige fra super ambitiøs til discount model, og hver at disse i to variationer, en hvor 0.-4. klasse 
inkluderes og en hvor kun 0. klasse får et tilbud.  
Vi afventer beslutning. 

Gitte vil tage kontakt til TV2 Nord – gerne indslag med fysioterapeuter og børn, børnehaveklasselærer og 
formand for børne- og skoleudvalget Henrik Dalgaard. Gitte vil selvfølgelig også gerne med og fortælle om 
DFys ideer og rose Vesthimmerlands Kommune for at føre ideen ud i livet, og at vi håber, at andre 
kommuner følger deres eksempel. 

TV2 Nord først og senere pressemeddelelse 

 

Pkt. 10: Arrangementer 
Ideer til arrangementer: 
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.  
Arrangementet er på ”venteliste”. Ina er tovholder. 

REFERAT: 
Ina har ikke fået svar på sidste henvendelse. Vi tager punktet af dagsordenen. Hvis der kommer nyt, kan 
punktet komme på dagsordenen igen. 

 

Ganganalysearrangement. 
Lene planlægger efterår 2017, f.eks. med underviser på UCN Lars Henrik Larsen. 

REFERAT: 
Vi afventer svar 

 



Netværksmøde for fysioterapeuter der arbejder med træning i naturen: 

 

REFERAT: 

Intet nyt 

 

 

Netværksmøde for fysioterapeuter der arbejder med hverdagsrehabilitering: 

 

REFERAT: 

Gitte har forhørt sig hos fysioterapeuter i Thisted kommune, der skulle planlægge næste møde, har ikke hørt 

nyt. 

 

 

Fysioterapeuter i Folkeskolen: oplægsholder Lise Stensgaard om erfaringer og evaluering at projekt 
Fysioterapeut i børnehaveklasse i Vesthimmerland kommune. 
Tænkes ind i efteråret 17, måske september. Et medlemsmøde og et politisk møde. 

REFERAT: 
Gitte er tovholder på datoer. Så tidligt som muligt efter sommerferie.  
Medlemsmøde. Husk at invitere terapeuter i PPR og deres ledere 
Politisk møde. Husk invitation til skoleledere, skolebestyrelser. OBS hvornår er der valg til skolebestyrelser. 

 

100-årsjubilæum i 2018. 

REFERAT: 
Der arbejdes nu på et ens arrangement i alle regioner, som skal foregå i maj i tidsrummet 16.30 – 20.30. 
Foreløbigt program er modtagelse med velkomstdrik. Velkomst ved regionsformand, tale af ”kendis” fra 
kommune eller region, Kurt Jacobsen, ”vi sætter mennesker i bevægelse”, Chris MacDonald og 
afslutningsvis buffet.  
I Region Nordjylland er der forslag om Musikkens Hus, det vil kunne huse os og er det billigste tilbud.  
Der vil være en udgift for regionsbestyrelsen på ca. 40.000 kr. 
Der var enighed i bestyrelsen om at bakke op om planerne. 

 

Lytte-møder i løbet af efteråret. Planlægningsgruppe: Lene, Christina og Gitte. 

REFERAT: 
En idé fra andre regioner. 
Vi snakker om vigtigheden af forventningsafstemning. Et møde hvor der kan ytres ønsker - et undersøgende 
og spørgende møde hvor vi hører, hvad medlemmerne kunne tænke sig. 
Måske skulle mødet hæftes op på et bestemt tema. 
Arbejdsgruppen samler mere info og fortsætter arbejdet. 

 

Gitte har et forslag til et arrangement om etniske minoriteter. Der har været afholdt sådan et arrangement i 
Midt og Syd DK.  
Opbakning til dette,  Maria er tovholder. 

 

 



Planlagte:  

D. 9. maj. Netværksmøde for fysioterapeuter i beskæftigelsesindsatsen: 

Morten Alberg, Vesthimmerlands Kommune holde et oplæg om skriftlighed. 

Gitte planlægger 

Der er 15 tilmeldt 

 

D. 18.maj.Thorvaldur Palsson og Steffan Wittrup Christensen, Muskuloskeletale smerter  

Lene planlægger 

Der er 91 tilmeldt. Deadline for tilmelding d. 9. maj 

 

REFERAT:  

Der er nu ca. 95 tilmeldt 

 

D. 28. august. Gurli Petersen fra Danske Fysioterapeuters sekretariat har planlagt et møde for 

praktiserende om Risikobaseret tilsyn. DFys sekretariat betaler udgifter til arrangementet. 

 

Kæbeproblematikker d. 14. september kl. 17.30. Michael Møller Nielsen holder oplæg.  

Lene planlægger 

Der er 17 tilmeldt 

 

Oplæg om konservativ menisk behandling, nu hvor færre og færre bliver opereret herfor. 

Ulla Poulsen planlægger 

Er planlagt til d. 26. september. Oplægsholdere Fysioterapeut Carsten Mølgaard, ortopædkirurg Hans 

Peter Jensen samt Trine Brix og Anne Mette Bech fra Arkadens fysioterapi hvor man kører projekt. 

Arrangementet er endnu ikke annonceret. 

 

REFERAT: 

Vi mangler endelig bekræftelse på datoen – Maria følger op. 

OBS: Efter mødet er datoen ændret til d. 27. september. 

 

Har været afholdt:  

Skader fod og underben. Planlagt at Marianne Christensen, Fysio- og Ergoterapien, Aalborg 
Universitetshospital og Henrik Riel, Forskningsenheden for Almen Praksis i Aalborg. 
DFys Nordjylland har annonceret og sponsorerer sandwich og vand til 162 fysioterapeuter. 

Seniorgruppen. Denis Nyboe fra Skørping har afholdt møde d. 19. april. 

Gruppen er selvkørende. Næste planlægger er Marianne Kongsgaard og emnet er besøg på Hospice 

Vensyssel. 

 

REFERAT: 

Gitte var med 4/5-17 til sundspurt på UCN, vi sponsorerer løbet med 2500kr. 

 

 

 

Pkt. 11: Forretningsorden 
Ifølge §1 i forretningsordenen skal regionsbestyrelsen på første møde efter generalforsamlingen 
konstituerer sig. Regionsbestyrelsen skal træffe beslutning om: 
- Hvorvidt regionsbestyrelsen skal have en næstformand, og i bekræftende fald hvem 
- Hvorvidt de i regionen værende uddannelsesinstitutioner skal have mulighed for at sende en 
student til at deltage i regionsbestyrelsens møder som observatør, dvs. uden stemmeret, men med 
taleret 

Regionsbestyrelsen har allerede inviteret FLR til at sende en observatør fra UCN, og Ida 
Jespersgaard deltager i dagens møde. 



Bilag 1: forretningsorden 

REFERAT: 
Bestyrelsen vælger fortsat, at vi ikke skal have en næstformand. Ingen synes, at behovet er der.  

Forretningsordenen godkendes uden ændringer.  
Gitte ajourfører på hjemmesiden. 

 

Pkt. 12: Evaluering af generalforsamling 2017 
Evaluering af forløb, dirigent, skriftlig beretning, mundtlig beretning, regnskabs og budget 
fremlægning, valg, oplægsholder, regnskab osv. 

REFERAT: 
- Generel god stemning til generalforsamlingen med spørgelystne og engagerede medlemmer.  
- Godt med modtagelse og uddeling af stemmesedler ved døren. Stor aflastning at der var hjælp i køkkenet 
- Hele bestyrelsen bør stå samlet og præsentere sig  
- Plads til valgtale – uanset om der er valg eller ej. Deltagerne skal vide hvem der sidder i bestyrelsen 
- Vigtigt at medlemmer er opfordret til at stille op, så det bliver en god oplevelse at deltage 
- Vi overvejer at spise i mødelokalet. Hente mad i kantinen (mad ved 2 borde, så vi ikke skal stå i kø, og 
rulleborde på gangen til brugt service) Da der max kan være 80 spisende, hvis vi skal spise i kantine, lokale 
C, D og Gittes kontor. Stadig tilslutning til at holde det på Sofiendalsvej, vise medlemmerne at det er her 
Danske Fysioterapeuter i Nordjylland holder til 
- Rigtig god mad men indkøbt for meget slik 
-Vi skal huske at få suppleanter med på fælles billede 
- Flot beretning. Ros til den skriftlige beretning, som var lagt på bordene. Den er blevet uddelt på 
arbejdspladserne 
- Den rundsendte plakat om generalforsamling bør gentages 
- Flot gennemgang af regnskab 
- Oplægsholder ok 
- Der var budgetlagt med 30.500kr til generalforsamlingen. Regnskabet er på 29.900kr 

 

Pkt. 13: Ny Regionsbestyrelse, ny 2årig periode, arbejdsform, nye opgaver 
- Opsamling på generalforsamlingens diskussion. Hvilke arbejdsopgaver/fokus skal vi have de næste 
to år? 
- Hvad er Regionsbestyrelsens medlemmers drivkraft bag at stille op? Hvad er ”guf” og hvad er 
”gisp” opgaver? 
- Hvordan ønsker regionsbestyrelsen at arbejde, skal vi deles op i arrangementsgruppe, politisk 
gruppe eller lignende? 
- Dagsordenskabelon, er der noget der skal ændres? 

Bilag 2: Referat fra generalforsamlingen 
Bilag 3: arbejdspapir for regionsbestyrelsen (forretningsordenen fra før 2015)  

REFERAT 

- Vi er på rette vej med arrangementer – variereret udbud til ok budget 
- God snak om medlemsprocent 
- Frustration over mangel på ordnede løn- og ansættelsesforhold 
- Ønske om repræsentant centralt fra til generalforsamlingen 
- Huske PPR i forhold til fysioterapeuter i folkeskolen 

I forhold til arbejdsmetode fortsættes der som før, der deles ikke op i arbejdsgrupper. 



  

 
Mht. arbejdspapir er der enighed om 
- at suppleanter indkaldes ved varigt fravær 
- orientering fra Region Nordjyllands Hovedudvalg varetages af Maria 
- orientering fra hovedbestyrelsen indgår under orientering fra regionsformanden 
- nyt fra sekretariatet udgår 

 

Pkt. 14: Valg Regionsråd og byråd d. 21. november 2017 
Der skal udvælges fem kommuner i hver region.  
Hvilke kommuner vil det være strategisk at vælge i Nordjylland? 

REFERAT: 
Vi vælger: 
Aalborg 
Morsø 
Brønderslev 
Vesthimmerland 
Jammerbugt 
Og så selvfølgelig Regionsrådet 

Vi forsøger at lave valgmøder med Sundhedskartellet.  
Gitte forhører sig og arrangerer.  

 

Pkt. 15: Hvordan kan vi bruge hinanden eller andre som ressourcer på tværs af sektorerne 

Gæst Praksiskonsulent Marianne Kongsgaard 
Generel information om hvilke emner Marianne arbejder med i sin funktion som Praksiskonsulent, og 
samarbejdsrelationer med andre sektorer og hvilke muligheder der er der.  

REFERAT: 

Marianne Kongsgaard var gæst og havde flere orienteringspunkter med. 

- Praksiskonsulent: vi er heldige at have en praksiskonsulent i regionen, selvom vi ikke er den region, 
der har flest timer. (Der er stor forskel i regionerne). Marianne opfordrer os til at bruge hende 
tværfagligt og tværsektorielt. Her referer hun især til de vederlagsfrie patienter. Hvis en vederlagsfri 
patient kommer ud for enten en operation eller lignende, som efterfølgende kræver en GOP er det 
helt afgørende for, om GOP kan ydes under den vederlagsfri ordning eller ej – om skaden hænger 
sammen med grundlidelsen. Hvis den ikke gør det, skal patienten på lige vilkår med andre § 51 
patienter modtage GOP i kommunalt regi. Hvis patienten har andre gener igen ikke afhængigt af 
grundlidelsen og ønsker fysioterapibehandling herfor, skal patienten igen på lige fod med andre 
almindelige patienter få en henvisning § 51 med egenbetaling på 60 % af beløbet. 

- Vederlagsfrie patienter: der er en stigning i udgifter på området. Men det skal ses i lyset af, at der 
kommer flere patienter ind i ordningen. Der er sket en stigning i antal af patienter på 3,4 % fra 2015-
2016. Samtidig er udgiften pr patient faldet 0,2 %.  
Der er store udfordringer med at få både læger og fysioterapeuter til at placere patienterne i den 
rigtige diagnose gruppe, men vi er på rette vej. 

- Fremtidens fysioterapi til mennesker med handicap. 
https://fysio.dk/globalassets/documents/nyheder/fremtidens-fysioterapi-til-mennesker-med-
handicap.pdf  

https://fysio.dk/globalassets/documents/nyheder/fremtidens-fysioterapi-til-mennesker-med-handicap.pdf
https://fysio.dk/globalassets/documents/nyheder/fremtidens-fysioterapi-til-mennesker-med-handicap.pdf


Et opæg lavet af Danske Fysioterapeuter med 3 centrale punkter: Hvordan sikrer vi specialisering og 
kvalitet. Hvordan sikrer vi tilbud målrettet den enkelte patient, hvordan sikrer vi sammenhæng 
mellem vederlagsfri fysioterapi og andre tilbud. 

- Praksisfonden: en fond for praktiserende fysioterapeuter med overenskomst med sygesikringen. De 
praktiserende fysioterapeuter betaler alle til ordningen. Herunder ligger Enhed for Kvalitet 
http://www.enhedforkvalitet.dk/. Her er der bl.a. udarbejdet pixibøger med Sundhedsstyrelsens 
nationale kliniske retningslinjer indenfor cerebral parese, erhvervet hjerneskade og sklerose. I alle 
regioner har der været afholdt møder om de kliniske retningslinjer med stor succes. Især i region 
Nord har deltagelsen været høj. Dette har påvirket status- og undtagelsesredegørelser i positiv 
retning. ”Kurserne” kan købes af kommunerne, men det er endnu ikke sket.  

- DDKM – Den Danske Kvalitetsmodel18 klinikker i landet (4 i Region Nord) deltager i pilotprojekt om 
akkreditering. Især it-problematikker har givet udfordringer. 

- Sundhedsaftale om træning i stedet for operation ved knæartrose. Vi må sørge for at sprede 
budskabet blandt læger og patienter http://praksisinfo.aalborg.dk/nyheder-2017  

- Palliative område: ønskeligt med bredere netværk sektorerne imellem. Sygehusterapeuter har et 
fungerende netværk – kunne kommunens og de praktiserende fysioterapeuter evt. deltage? 

- Børn CPOP test – en test til handicappede børn af længere varighed. Ser ud til at kunne blive en §2 
aftale i overenskomsten – det betyder honorering udenfor overenskomstens rammer. 

- Gynækologi-obstetrik fysioterapeuter: vi mangler kendskab til fysioterapeuter med kompetencer 
indenfor området -  meld ind til Marianne. 

- Fysioterapeuter i lægepraksis: Regionen er positivt stemt, men der gives ikke økonomisk støtte. I 
Hals er der ansat fysioterapeut i lægepraksis. Både læger og fysioterapeut er begejstrede. Generelt 
er der primært interesse for ordningen blandt de yngre læger. 

 

Pkt. 16: Budgetopfølgning 1. kvartal 2017 
Budgetopfølgning 1. kvartal 2017 sendes til Regionsbestyrelsen inden mødet. 

REFERAT: 

Vi har fået forhøjet overskuddet fra 2016, og dermed det overførte beløb til 2017 fra 90.877kr til 101.260kr 

Der er forbrugt 13% af midlerne. Ser fornuftigt ud, selvom vi mangler nogle posteringer 

 

Pkt. 17: EVT. 

REFERAT: 
Ingen punkter 

 

Pkt. 18: Planlægning af næste møde 

Dato: Medbring kalender så vi kan aftale mødedatoer 
Sted: 
Dagsorden punkter:  100 års jubilæum 
  besøg af Lars Lejbølle  
 

REFERAT: 
Datoer for møder i efteråret. 24/8-17 kl. 9-15, 6/10-17 kl. 9-15, 15/12-17 kl. 12-18 med efterfølgende 
julefrokost.  

 

 

http://www.enhedforkvalitet.dk/
http://praksisinfo.aalborg.dk/nyheder-2017


Pkt. 19: Evaluering af mødet 

REFERAT: 

God stemning med plads til nye medlemmer. 

Nye medlemmer vældig tilpas med den introduktion til bestyrelsesarbejde de har fået af formanden. 


