
 

Referat  

Regionsbestyrelsesmøde 

 D.6. oktober 2017 Kl.9.00-15.00 
Sofiendalsvej 3. Lokale A 

Der er morgenkaffe fra kl. 8.30 

Afbud: Ina Lesager, Christina Derosche, Birthe Schelde, Maria Odefey og Ida Jespersgaard. 
Lars Lejbølle deltager i frokost kl. 12.00 

 

DAGSORDEN: 

Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent 

 

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og tidsplan 
Lars Lejbølle er inviteret på besøg. Punkt 12. skal på kl. 12.30 

 

Pkt. 3: Opfølgning fra sidst   

 

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

Referat: 
Regionskonference: Ida og Lene kommer ikke med – ellers deltager alle andre. Der aftales samkørsel 

Frustrerende at Midtjylland lukker 8 landsdelsfunktionssenge på Hammel Neurocenter nednormerer med 75 
medarbejdere og skal fyre 40. Begrundelse er at Region Nordjylland og Syd DK sender færre patienter til 
genoptræning. Opgørelser viser at Nordjylland ligger på linie med tidligere år i udgifter, så ikke noget stort 
fald, men det er ugennemsigtigt. 
Samarbejde mellem Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter i de tre regioner i vest DK.  
- Har sammen skrevet debatindlæg som bla. har været i Nordjyske.  
- Har sendt mail til alle politikere i regionernes sundhedsudvalg, i Nordjylland hedder udvalget Sundhed og 
sammenhæng, ”Den højtspecialiserede genoptræning af mennesker med senhjerneskader er i fare”. 
Færre landsdelssenge kan også  betyde ventetid på at komme til Hammel, hvilket vil kræve at Region 



Nordjylland selv har et intensivt tilbud til borgerne og kan forlænge 
indlæggelsestiden/genoptræningsperioden. 

Gitte har haft debatindlæg i Nordjyske om manglen på praktiserende læger og mulighederne ved at ansætte 
fysioterapeuter i lægepraksis. ”Fysioterapeuter kan afbøde lægemanglen” 

Gitte er inviteret til Thy/Mors træf d. 7. november. Et møde for fysioterapeuter der geografisk hører til 
Thy/Mors området. Et rigtigt godt mødefora, og andre kunne med fordel bruge ideen. 

Regionsformænd og sekretariat er i gang med at se på om der skal laves en Stakeholder analyse på det 
regionale arbejde, svarende til den der er lavet på sekretariatets arbejde. Bliver en 0. punkts undersøgelse 
pga. nyt Regionsråd og nye kommunalbestyrelser november 2017.  
Man skal være åben for at gøre sig sårbar, for formålet er bl.a. at afdække mangler. Der bliver egenbetaling 
for regionerne. 
De vigtigste fra et regionsbestyrelsessynspunkt er, at vi skal være synlige og brande os, hvilket taler for en 
stakeholderanalyse. Men det er vigtigt at formålet er tydeligt. Hvis man gør det, skal man centralt fra være 
klar med økonomisk- og konsulentbistand for at afhjælpe ”huller”. 

Hovedbestyrelsen har evalueret Folkemøde 2017. 
Det er blevet svære at komme til orde på debatterne, også andre organisationer har samme oplevelse. Det 
er svært at netværke med lokale politikere, da de sjældnere deltager på Folkemødet. 
Fordi Folkemødet har ændret profil, skal regionsbestyrelserne ikke deltage i 2018.  
 

 

Pkt. 5: Kort orientering fra bestyrelsesmedlemmer 

Referat:  
Ina:  Nedbringelse af ventetid på genoptræning § 140 (GOP) i Aalborg Kommune. Der har indtil videre været 
fritvalgsordning. Det har givet ventetid, da det tager tid for borgeren at henvende sig. Ingen borgere har dog 
klaget. Det sidste års tid er der sendt rykkerbreve til de, der aldrig har fået henvendt sig. Aalborg kommune 
ligger meget dårlig i forhold til ventetid på genoptræning. Private har overskredet 5 dages frist – måske 
skyldes det fejlregistrering. Derfor lavet om på procedure: Hvis borgeren ikke har valgt indenfor 3 dage efter 
de har modtaget et bevillingsbrev overgår de automatisk til kommunen. Det er de private ikke helt tilfreds 
med, så det kan være, det ændres. Det er i høring lige nu. Politikere mener dog, at de kan blive ved med at 
vælge en leverandør, selvom de har fået en tid i træningsenheden. Dette giver meget bøvl både for 
træningsenhed og borgere. Vi afventer høringssvar.  

Der udtrykkes bekymring herfor. Ina fortæller, at det overraskende er de unge, der ikke får valgt.  

Det spændende er hvordan hænger det sammen, hvilket de ikke har kigget på før. Der er dog ikke lavet en 
opgørelse over den reelle tid, hvilket man burde gøre for at analysere det til bunds. Løsningen, som den er 
beskrevet nu, synes dog urimelig overfor alle parter. Dog kommer borgerne hurtigere i gang.  

Preben: I øjeblikket arbejdets der med overenskomst med RLTN. (betaler speciale 51) samt med KL (betaler 
speciale 62). 

Endelige forhandlinger i næste uge. Det er forhandlinger om økonomistyring og kvalitetsstyring. Der har lige 
været SU-konference. Her blev bl.a. drøftet følgende: Erfaringsudveksling, Hvordan forholder vi os til 
overenskomsten (undervisning) og økonomistyring.  

Anne Kirstine: I Brønderslev Kommune er der politisk bevågenhed på genoptræningsområdet og på 
vederlagsfri fysioterapi. Der arbejdes på at afdække træningsområdet til børn.  

Vi sætter fremover punktet på dagsordenen, men vigtigt det har relevans for regionsbestyrelsesarbejdet. 



Pkt. 6: Kort orientering fra Samarbejdsudvalgsmedlemmer (Preben og Birthe) 

Preben: Mødet blev afholdt på en mailrunde. 

 

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

Maria er fraværende, derfor er punktet ikke behandlet. 

 

Pkt. 8: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Ina og Lene) 
Herunder spørgsmål til referater der kan findes på hjemmesiden 

Referat: 
Karen Kretzschmar fra DSA var på besøg med oplæg om: 

- A-kassens medlemstilbud  
- Oplyse om sygedagpengelovens muligheder og  
- Muligheder for hjælp til fastholdelse af arbejde. 

Desuden blev bl.a. selvtilrettelæggende arbejde samt ok 18 diskuteret.  
 

Pkt. 9: Politisk opgavevaretagelse 
Fysioterapeuter ansat i lægepraksis: 

Referat:  
Gitte har som tidligere nævnt haft et debatindlæg i Nordjyske.  
Der er aftale på vej i en Regionsklinik (Falck) i Dronninglund. 
Gitte, Tina Lambrecht og Rasmus Prehn skal besøge lægeklinikken i Hals, der har en fysioterapeut ansat en 
dag om ugen.  

Anne Kirstine vil igen kontakte to bekendte praktiserende læger, der evt. kunne være interesseret.  

Der ligger nu en ny kortfattet pjece på fysio.dk.  
https://fysio.dk/globalassets/documents/raadgivning/fysioterapeuter-i-lagepraksis/fysioterapeuter-i-
lagepraksis.pdf 

Beskæftigelsesindsatsen: 
Der er afholdt 3.møde i netværksgruppen d. 26. september 

Referat:  
Netværket skal gerne med tiden blive selvkørende.  
Gitte har efterlyst sekretariatsbistand, således at sådanne netværk ikke glider ud i sandet. 

Børneområdet: 
Referat fra mødet d. 24. august 
Der debatteres om hvornår på året vi bedst kan placere det politiske møde, med mest mulig deltagelse samt 
om mødet skal afholdes særskilt på Sofiendalsvej, eller vi skal koble os på et eksisterende møde ude i alle 
kommunerne, med et punkt på deres dagsorden.  
Plan: De bestyrelsesmedlemmer der har netværk ud til skoleområdet, kontakter dem inden næste møde, for 
at høre hvad de vil foreslå er smartest. Flyttes derfor til foråret 2018. 

Referat: Maria har meldt tilbage, at hun er blevet opfordret til at det er skoleledere der skal kontaktes, samt 
foreningen Skole og forældre.  



Lene undersøger om, der et fælles netværksmøde for skoleledere og skolebestyrelser i Nordjylland, hvor vi 
kunne komme og præsentere projektet fra Vesthimmerland og derfra affødte ideer til skoleområdet.  

Efter mødet har Gitte fået information om, at der i budget 2018 i Vesthimmerland kommune, ikke er afsat 
midler til at videreføre projektet med fysioterapeuter på Folkeskolen. Skuffende at de gode resultater ikke 
bliver udbredt på skoleområdet. 

 

Pkt. 10: Arrangementer 
Ideer til arrangementer: 

Ganganalysearrangement. 
Lene planlægger, f.eks. med underviser på UCN Lars Henrik Larsen.  
Forår 2018. 

Netværksmøde for fysioterapeuter der arbejder med træning i naturen: 

 

Netværksmøde for fysioterapeuter der arbejder med hverdagsrehabilitering: 

 

Referat:  

Netværket har ikke planlagt nyt møde, men vi prøver fortsat. 

 

Netværksmøde for fysioterapeuter der arbejder med palliation: 

Mødet var planlagt i foråret men blev aflyst pga. for få tilmeldte. Gitte prøver igeg 

Måske Fagligt selskab for Palliation kan hjælpe med at udbrede viden om arrangementet. 

 

Referat:  

Jeanette Præstegaard og en mere vil gerne komme. Gitte har foreslået januar.  

 

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 aftaler. 

Lytte-møder forår 2018  
Planlægningsgruppe: Lene, Christina og Gitte. 
På Regionskonferencen d. 12. og 13. oktober opsøger de viden om hvilke erfaringer andre regioner har med  
lyttemøderne. 

Referat:  
Alle tager dette med til regionskonferencen, og er undersøgende på hvad andre har gjort med hvilken effekt. 

Etniske minoriteter 
Maria er planlægger, forår 2018. 

Referat:  
Maria er i gang med planlægningen. 

Der kommer måske et forslag til arrangement fra netværket for beskæftigelsesindsatsen. 

 

Planlagte: 



 

D. 9. oktober Unge med nakkesmerter  

Arrangeret af Marianne Kongsgaard 

Der er 61 tilmeldt  

 

Referat:  

Der er nu 67 tilmeldte. 

 

SHK arrangement d. 2. november. KFUM hallen. 

Oplægsholder Svend Brinkmann, Stå fast! Et opgør med tidens udviklingstvang. 

Arrangementet blev annonceret afholdt på UCN med 33 pladser. Disse fyldt på 10 timer, og derudover blev 

der sendt mail til mange, som fik besked på at arrangementet var overbooket. Efterfølgende er 

arrangementet blevet flyttet, og der er nu sendt besked til dem der ikke kunne deltage, at der også er plads 

til dem. 

Meget besværlig procedure. 

 

D. 9.november. Børneterapeutmøde for ergo og fysioterapeuter  

Afholdes på UCN. 

Der inviteres til to separate arrangementer, kl. 17.00-19.00 Foredrag om sanseintegration og sensorisk 

bearbejdning og kl. 19.30-21.00 Børneterapeutmøde. 

 

Referat: 

Der er 50 pladser til ergoterapeuter og 50 pladser til fysioterapeuter. 

 

D.9. november. Valgmøde Regionsrådsvalg 

Sundhedskartellet holder valgmøde 

Er endnu ikke annonceret 

 

Referat:  

Det er god opbakning fra Regionsrådspolitikere. Afventer annoncetekst fra DBio. Man må gerne tage familie 

og venner med til mødet. 

 

D. 13. november. Møde for praktiserende om Klinisk retningslinje nakke og lænd  

Arrangeret af Enhed for kvalitet og de betaler udgifterne til arrangementet 

Referat:  

Der arrangeres et lignende arrangement for praktiserende uden ydernummer. Der laves fra sekretariatets 

side ca. 3 møder i hele landet. 

15. november medlemsmøde før det ekstraordinære Repræsentantskab d. 25. november. 

Gitte er i dialog med DFys sekretariat, der planlægge møder i de fem regioner. Afholdes på Sofiendalsvej 

Referat:  

Det er fra 17.30 – 20.30. Hjælp gerne med at sprede budskabet. 

 

27. november. De praktiserendes årsmøde 

SU planlægger 

Referat: Spred gerne budskabet. 

100-årsjubilæum i 2018. 

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

Planlægges af DFys sekretariat. 

Kendis til oplæg? 



Referat:  

Ulla Astmann har takket ja til at deltage. 

Har været afholdt:  

 

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

praktiserende om Risikobaseret tilsyn.  

DFys sekretariat betaler udgifter til arrangementet. 

Der var 105 tilmeldt 

 

D. 14. september. Temaaften om kæbeleds smerter. Michael Møller Nielsen holder oplæg.  

Lene planlægger.  

Der var 62 tilmeldt 

 

D. 26. september. 3. Netværksmøde for fysioterapeuter i beskæftigelsesindsatsen.  

Planlægger Morten Alberg og Gitte.  

Der var 10 tilmeldt 

 

D. 27 september. Hvordan behandler vi meniskskader bedst. 

Oplægsholdere Fysioterapeut Carsten Mølgaard, ortopædkirurg Hans Peter Jensen samt Trine Brix og Anne 

Mette Bech fra Arkadens fysioterapi hvor man kører projekt. 

Maria planlægger 

Der var over 104 tilmeldt 

 

 

Pkt. 11: Medlemsmøder til studerende. 

På mødet i august talte Regionsbestyrelsen om, at der kunne laves specielle arrangementer kun for 

studerende, fordi det måske kunne afskrække nogle studerende fra at deltage, når det er arrangementer for 

alle. 

Skal dette afprøves og hvilket emne vil være interessant? 

Skal der gøres noget ekstra ud at af reklamere for de arrangementer der allerede arrangeres for alle? Der er 

ofte en del studerende tilmeldt arrangementer. F.eks. til kæbesmerte arrangementet er 7 ud af 62 tilmeldte 

studerende, til menisk arrangementet var 15 ud af 104 tilmeldte studerende. 

 

Referat:  

Aktuelt er der mellem 10 og 15% studerende tilmeldt til vores arrangementer. 

Kan man dreje det til at være for nyuddannede og næsten nyuddannede, hvilket region Sjælland gør. Region 

Sjælland holder mødet med henblik på, hvad Danske Fysioterapeuter kan hjælpe dem med. Vi kan spørge 

Region Sjælland, hvad de byder ind med, som er anderledes end den arbejdsmarkedsorientering Gitte og en 

konsulent i forvejen giver på uddannelsen. 

Vi har rigtig mange arrangementer i forvejen, så hvis vi skal gøre noget, skal det være noget anderledes, og 

ikke bare mere af det samme. Måske kunne vi høre, om de studerende selv har noget at byde ind med i 

forhold til ønske om indhold. 

Vi tager det op igen næste gang, når Ida er her. 

 

 

Pkt. 12: Opfølgning fra punkt 11 august mødet: Fastholdelse og rekruttering af ny uddannede, 

erfarne og udmeldte. 

Hvilke tiltag kan bestyrelsen tage og hvordan gribes det an. 

 

Referat:  

Region Syd og Midtjylland skal i gang med at forsøge at ringe rundt til nyuddannede medlemmer, med det 

formål, at spørge til job og om de bruger Danske Fysioterapeuter mm. 

Området er med i Strategiplan 2018, og kommunikationsafdelingen har det som et fokuspunkt. 



Vi afventer, hvad der sker i de andre regioner og hvad der sættes i gang via Danske Fysioterapeuter. 

Det undersøges af Gitte, om der findes et nyt opdateret dokument med argumenter for medlemsfordele ved 
at være organiseret i DFys.  

 

Pkt. 13: Besøg af Lars Lejbølle 
Lars Lejbølle der er ansat i Region Nordjylland i Sundhed på tværs hvor fokus er på patientforløb, der går 
på tværs af hospital, kommuner og almen praksis. 

Hvilke områder arbejder Lars med, hvad er aktuelt lige nu og er der områder hvor han tænker at 

regionsbestyrelsen skal være opmærksomme på / mere vakse ved havelågen.  

Referat:  
Lars fortalte bl.a. om arbejdet med:  

 Generelt om sundhedsaftalen og det organisatoriske set up 

 Genoptræningsområdet – bl.a. hvad gør man med genoptræningsplaner fra psykiatrien. De kommunale 

terapeuter har fået et 3 dages kursus, men de får stadig ikke ret mange GOP’er.  

Antallet af ortopædkirurgiske GOP’er stigende (specielt de specialiserede), det kan der være flere 

grunde til, som man forsøger at afdække.  

Specialiseret rehabilitering gælder hjerneskadede – her arbejdes der tæt sammen med Brønderslev 

(Regionsspecialiseringsniveau). Audit viser at samarbejdet her fungerer godt. Dette er en del af 

sundhedsaftalen for dette område.  

Det er af mange grunde svært at lave opgørelser over ventetid på igangsættelser af genoptræning via en 

Genoptræningsplan.  

Projekt skal sættes i gang i Farsø om samarbejde mellem kommunale terapeuter og sundhedsfaglige 

personale på sygehusene –nye måder at samarbejde på. 

 Træning i stedet for operation ved knæarthrose jf. Sundhedsaftalen på området  

(http://www.rn.dk/-/media/Rn_dk/Sundhed/Til-sundhedsfaglige-og-

samarbejdspartnere/Sundhedsaftaler/Sundhedsaftale-2015/De-supplerende-aftaler/Aftaler-til-

tilslutning/Model-for-samarbejdsaftale-vedr-Traening-i-stedet-for-operation-knaeartrose.ashx?la=da) 

I aftalen fremgår det, at nogle artrose borgere skal træne i primærsektoren, men det går ikke af sig selv, 

da kommunerne ikke får henvist nogen. Derfor har man forsøgt at opstille kriterier for hvem, der skal gå 

til kommunerne og hvem skal gå til praksissektoren. En projektgruppe står for at sikre kvalitet i den 

tilbudte træning. Der bliver spurgt ind til, hvorfor man ikke kan lave træning for knæarthrose gratis for 

patienten, da det betyder, at færre bliver opereret? 

Der arbejdes også med aftaler med kroniske lænde/rygpatienter. 

 Hjerneskadeområdet. Der arbejdes med revision af aftaler og servicetjek – herunder hvordan kvaliteten 

er. 

 Kronikerområdet. (Sygdomsspecifikke sundhedsaftaler). Er påbegyndt at analysere dette område. 

 ICF. Udbredelse af den rehabiliterende tankegang. Arrangerer temadage og kurser i regionsregi. Skal 

være hægtet op på sundhedsaftalerne. 

  

 

Pkt. 14: Valg til Regionsråd og byråd d. 21. november 2017 
Gitte planlægger sammen med Sundhedskartellet et valgmøde på det regionale område hvor 
spidskandidaterne til Regionsrådet bliver inviteret. Emner kan være sundhed, sygehuse og 
privatlægepraksis. Valgmødet afholdes d. 9. november kl. 17.00-20.00 på Regionskontoret på Sofiendalsvej. 

Regionsbestyrelsen valgte på mødet i maj at fokusere på følgende fem kommuner.  
Aalborg, Morsø, Brønderslev, Vesthimmerland og Jammerbugt.   
På mødet aflæggers der status på hvilke tiltag der er igangsat. 



Referat:  
Regionalt 
Der er endnu ikke annonceret om valgmødet. 

Der er sendt en mail rundt til alle regionsrådskandidater. ”Patienterne lider under pres på hospitalerne”. 
Vedhæftet var også Danske Fysioterapeuters nyhedsbrev om forskning ”Ældre ligger for længe i 
hospitalssengen” 

Der er arrangeret møde med Lone Sondrup. Venstre spidskandidat. Holdes hos Preben d. 10. okt. 

Kommunalt 
På sidste møde informerede Gitte om at der er sendt mail til alle partiforeninger i Nordjylland.  

Jammerbugt, tilbagemelding fra Frank Østergaard SF. Ønskede møde. Det er planlagt sammen med TR 
Anne Mortensen. Der deltager tre fra SF. D. 30. oktober 

Brønderslev. Ole Jespersgaard, S. D. 8. nov. kl. 14.00-15.00 Sofiendalsvej. Gitte og Lene deltager. 

Gitte vedhæfter udsendt materiale. 

Vi når ikke møder i Aalborg, Vesthimmerland og Morsø – men vi vil følge op efterfølgende. 

 

Pkt. 15: Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde d. 25. november 2017 
Danske Fysioterapeuter afholder ekstraordinært Repræsentantskabsmøde med to vigtigt punkter på 
dagsordenen. Hvordan sikres ordnede forhold på det private arbejdsmarked og skal hovedorganisationerne 
FTF og LO lægges sammen. 

Den nordjyske regionsbestyrelsen har tre pladser i Repræsentantskabet.  
Anne Kirstine Jensen, Lene Duus og Christina Derosche. Suppleant er Ina Lesager 

D. 15. november afholdes der et medlemsmøde før repræsentantskabsmødet.  
Planlægningen er i gang i samarbejde med DFys sekretariat. Tina Lambrecht og repræsentation for 
Hovedbestyrelsen på alle de regionale møder.  

Referat:  
Ina deltager i stedet for Anne Kirstine, som er forhindret.  

 

Pkt. 16: EVT. 

 

Pkt. 17: Planlægning af næste møde 
Dato: 15. december kl. 12.00-18.00. 
Sted: Sofiendalsvej 

Punkter  
Der skal findes datoer for forårets møder: 
Evt. planlægges et møde afholdt på UCN, med rundvisning på det nye Aalborg Universitetshospital 

Referat: 
Punkter 

 Holder vi for mange arrangementer? 



 Arrangementer for studerende 

 Planlægning af forårets møder. 

 

1. møde 2018 bliver onsdag d. 31 jan 18.  
Resten af møderne planlægges på mødet d. 15. december. 

 
 

 

Pkt. 18: Evaluering af mødet 

Referat: 
? 


