Referat Regionsbestyrelsesmøde
D.25. november 2016
Kl. 12.00-18.00
Velkommen til SU medlem Birthe Schelde Nielsen
Dagsorden med referatet indskrevet under punkterne.

Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent
REFERAT:
Ordstyrer: Christina
Referent: Lene

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og tidsplan
Sille Frydendahl deltager under punkt om Strategiplan kl.13.00-14.00.
Der er mange punkter på dagsordenen, så det er vigtigt at punkt 3-8 er korte op præcise punkter.

Pkt. 3: Opfølgning fra sidst
REFERAT:
Af to omgange er Regionsbestyrelsen blevet informeret om indsats for alene-terapeuter i Vesthimmerland
kommune. Sagen er alligevel endt lykkeligt, og der er lyttet til argumenter og deres organisering er ændret.
Glade ergoterapeuter. Desværre ingen fysioterapeuter ansat i Hverdagsrehabilitering for tiden.

Pkt. 4: Kort orientering fra regionsformand og diskussion af relevante emner
REFERAT:
GN er inde over en lønforhandling hvor en fysio- og en ergoterapeut ansat i regionen bør indplaceres
væsentligt højere. GN blander sig fordi forhandlingskonsulenter ikke har kunnet få gang i forhandlingerne.
GN har politisk presset på, og muliggjort kvartalsmøder, disse skal nu vise deres værd. RN forsøger at
sparke forhandling tilbage til lokallønsforhandling. En sej proces.

I Frederikshavn har LO og Borgmester Birgit Hansen inviteret til dialogmøde, bla. om budget 2017.
Gitte og TR træningsafdelingen deltog. Træningsenheden på Phønix har ad flere omgange været i spil til at
deres opgaver skal i Frit valg. Borgmester informeret om at det giver dårligt arbejdsmiljø, når dette gentages
med jævne mellemrum. Vigtigt at der træffes en varig beslutning, der giver arbejdsro.
GN har mødtes med TR og AMiR i Brønderslev kommunes træningsafdeling.
Kommunens Social og sundhedsudvalg har på samme møde vedtaget
A: ikke at give en tillægsbevilling til GOP træning – hvilket vil medføre at der skal skæres i pakker så tilbud
bliver billigere- altså mindre træning.
B: At kvaliteten af tilbud til borgere med en GOP efter indlæggelse skal være at samme kvalitet som tidligere.
Har haft debatindlæg i Nordjyske, Ergo var medafsendere.
Har kontaktet politikere i social og sundhedsudvalg.
Opfordring til politikerne til at mødes med TR, terapeuter og ledere for at høre om udfordringer. MEN især for
at de kan få viden om hvad, hvorfor og hvordan.
GN og Lisbeth er nu indkaldt til et møde uden leder og medarbejdere d. 30. nov.
Der er ny udpeget til MED i det regionale system.
Regionsformænd, Karen Langvad og andre fra sekretariatet er i dialog om, hvordan regionerne kan få
bistand fra sekretariatet. Vi har forskellige ønsker, så der skal findes en løsning.
Webopgaven varetages nu af sekretariatet og det fungerer fint.
Sekretariatet har oplyst at Janus funktion med tilbagemeldinger fra Regionernes RB var guld værd.
Det nævnes at vi som regionsbestyrelse ikke syntes at vi fik så meget ud af funktionen, men at det måske
handler om, at få det dagsordenssat.

Pkt. 5: Kort orientering fra Samarbejdsudvalgsmedlemmer (Preben og Birthe)
REFERAT:
Årsmøde: på valg PW og LK. Lars genopstillede ikke. Der var kampvalg og medlemmerne valgte Marit, som
dermed vender tilbage efter 2 års fravær og PW blev genvalgt. Arbejdsgiverforening og overenskomstkrav.
Besøg af Jens Peter Vejbæk og Mads Lytje. Fysioterapeuter uden ydernummer var inviteret til den første
del. De holdt efterfølgende et møde, hvor GN havde stillet et lokale til rådighed. Efterfølgende var der
orientering fra Regionsformand, Praksiskonsulent Marianne Kongsgaard og SU.
Birthe Schelde Nielsen indtræder i regionsbestyrelsen, som SU medlem i stedet for Lars Kristensen.

Pkt. 6: Kort orientering fra Region Nordjyllands Hovedudvalg (Lone)
Herunder spørgsmål til referater
REFERAT:
Det handler om Budget 2017. Forholdene er meget roligere end i budget 16, men der skal findes
besparelser.
På Regionshospital Nordjylland får man lavet nogle omstillinger og om rokeringer, så der ikke bliver
afskedigelser og rammebesparelser som sådan.
På Ergo- og fysioterapiområdet på Aalborg universitetshospital, skal der spares 2 ,2 millioner, der
nednormeres med 6 stillinger.

Pkt. 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Ina og Lene)
Herunder spørgsmål til referater der kan findes på hjemmesiden
REFERAT:
Kick-off seminar i Sundhedskartellet vedrørende OK18 d. 9/6 i København for alle TR’ere.

Der arbejdes med oprydning i forholdsaftaler på det regionale område. Der er nedsat en arbejdsgruppe.
Lokallønsforhandlinger på det regionale område er afsluttet.

Pkt. 8: Kort orientering fra Hovedbestyrelsen
Herunder spørgsmål til referater der sendes til bestyrelsen og kan findes på hjemmesiden.
REFERAT:
Forberedelse til repræsentantskabet og budget 2017-18 har fyldt meget.
Desuden er ansættelse af ny direktør sat i gang. Man regner med at stillingen bliver besat d. 1. feb. 2017.

Pkt. 10: Politisk opgavevaretagelse
Status på hvor vi er inden for Børneområdet, Fysioterapeuter ansat i lægepraksis, Beskæftigelse og
Rehabilitering
REFERAT:
Børneområdet:
Gitte har været til 1. møde i styregruppen for fys i folkeskolen i Vesthimmerland kommune. Skønt at en
kommune er i gang og brænder for opgaven. 2. møde er d. 12. januar.
DFys og Skolelederforeningen forbereder i fællesskab en ansøgning til AP Møllerfonden om midler til et
projekt, hvor målgruppen er børn der begynder i skole.
Planen er at en kommune i hver region deltager. Gitte har forsøgt at få Aalborg kommunes PPR med på
ideen. Positive tilkendegivelser overfor projektet, men børneområdet skal omorganiseres se de kan ikke
deltage.
Kontakt til Vesthimmerland fysioterapeuter positivt. Går nu i gang med at informere Lone Hestvang leder i
kommunen.
Lægepraksis:
Regionsråd holder temamøde om mangel på praktiserende læger i Nordjylland.
GN er inviteret til at holde et oplæg om hvordan fysioterapeuter kan være en del af løsningen.
Gitte og Marianne Kongsgaard har holdt møde med Ole Jespersgaard formand Social og sundhedsudvalg
Brønderslev kommune om Fysioterapeuter ansat i lægepraksis.
Beskæftigelsesindsatsen:
D. 7. november afholdt møde for fysioterapeuter der arbejder indenfor beskæftigelsesindsatsen. Deltagelse
fra Vesthimmerland, Hjørring, Brønderslev, Rebild og Aalborg.
René Andreasen fra DFys deltog og holdt oplæg.
Det er forskelligt hvordan det er igangsat i regionens kommuner. Deltagerne sender information til Gitte og
Rene.
Alle var enige om at fysioterapeuter bør have en central rolle i indsatsen for borgere på kanten af
arbejdsmarkedet.

Diskussion i Regionsbestyrelsen generelt om den politiske opgave varetagelse:
Der gives udtryk for i regionsbestyrelsen, at det et er svært at komme videre i kontakten politikere, når de
først har afslået at mødes – kan vi gøre noget anderledes?
Det er svært at råbe politikere op. Dette vil måske blive lettere til næste år, når der er valg.

Vi valgte os i regionsbestyrelsen ind på forskellige områder, men valgte så derefter, at vi skulle starte op
med børneområdet. Det betyder, at alle ikke har haft en opgave.
Lone taler via sin plads i Hovedudvalget med de regionale politikere.
Vi kan måske vælge en kommune ud og få kontakt til skoleledere og skolebestyrelser.
Vi kan kontakte nogle kompetence personer, vi har i fys-kredse. Kan vi evt. sælge varen bedre, hvis vi ved
noget mere?
Eller kan vi godt tale os ind i andre fagområder, end det vi selv er specialister? Det kan nogen gange virke
mere troværdigt, at vi ikke har egeninteresser i det. Nogle gange sælger historien fra det virkelige liv sig
bedst til politikerne.
Vi sætter et punkt på dagsordenen på næste møde, hvor vi forinden tænker ideer til, hvordan vi kan tænke
anderledes og evt. grupperer os på færre områder.

Pkt. 11: Arrangementer
Marianne Christensen oplæg om akilleseneruptur.
Gitte planlægger forår 2017.
REFERAT:
Gitte kontakter Marianne igen.
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:
Den er på venteliste.
Medlemsønske til oplæg af Thorvaldur Palsson og Steffan Wittrup Christensen. De holdt oplæg på
Forsknings og udviklingssymposium 2014 og 2015, desværre var dette overtegnet. Kliniske undersøgelser af
muskuloskeletale smerter –fra forskning til praksis.
Lene planlægger. Skal være et arrangement for mange og ikke kun en workshop for få medlemmer.
REFERAT:
Lene kontakter dem igen for en dato og indhold for arrangementet for forår 17.
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. Der er endnu ikke sat en dato.
Gitte overvejer at spørge lokal bækkenfysioterapeut om hun kan holde oplæg omsamme emne.
REFERAT:
Har vi evt. en oplægsholder i egne kredse, der kan det samme, så måske skal vi støtte lokalt? Gitte
undersøger det og vender det med Sanne fra midt.
Ganganalyse arrangement.
Lene planlægger, f.eks. med underviser på UCN Lars Henrik Larsen.

REFERAT:
På venteliste.
Medlemsønske: oplæg fra to københavnske fysioterapeuter der arbejder med Scoliose patienter ud fra den
tyske Schroth metode.
Ina er i dialog med forslagsstilleren og forhører sig om interesse rundt i kredsen af ryg-terapeuter.
REFERAT:
Ina venter på svar. Vi kan have en bekymring for at emnet er for snævert. Vi vælger med den baggrund ikke
at gå videre med emnet.
Ideer fra medlemmer
Et medlem efterlyser et oplæg om konservativ menisk behandling, nu hvor færre og færre bliver opereret

herfor.
REFERAT:

Ulla undersøger det.
”Med livet på 25 minutters standby!” ide fra Marit Larsen
REFERAT:
Foredraget lyder bredt og ikke helt som et fys-fagligt oplæg – det kunne gemmes som en ide til et
sundhedskartelmøde.
Ide fra TR-møde: Kæbeproblematikker. Der foreslås Michael Møller Nielsen.
Lene kontakter Michael Møller Nielsen.

Planlagte:
PKA møde Hjørring d. 30. november.
Gitte har planlagt i samarbejde med Lone Guldbæk. Der er 33 tilmeldt
Seniormøde d. 12. december arrangeret af Marianne Kongsgaard
Michael Skovdahl Rathleff på Aalborg Universitetshospital får besøg af internationale forskere.
Inviterer til ”Kom godt i gang med sport efter en skade” d. 6. februar kl. 15.30-17.00. Afholdes i auditorie
Aalborg Universitetshospital. Læger og fysioterapeuter inviteres.
Gitte har aftalt at vi annoncerer og sponsorerer sandwich og vand til fysioterapeuter.

Har været afholdt:
Arrangement om Modic forandringer. Den 19. september kl. 19-22.Oplægsholder Hanne Albert.
Ina planlagde. 100 tilmeldt
Børneterapeutmøde den 11. oktober. Arrangeres af fysioterapeut Aalborg kommune Henriette Riise
Sørensen. DFys og ergoterapeutforeningen deler udgiften. 78 tilmeldt heraf 52 fysioterapeuter.
Medlemsmøde før Repræsentantskab d. 24. oktober kl. 17.00
Gitte planlagde. Ingen tilmeldt ud over Regionsbestyrelsen.
REFERAT:
Der mødte ingen op. Men vi vælger at gøre det igen, da vi også får diskuteret punkterne. Vi må nok erkende
at det er for langt fra folks dagligdag og at mange fysioterapeuter ikke brænder så meget for fagpolitik.

Træning i naturen d. 31. oktober.
Oplægsholdere fra Jammerbugt og Vesthimmerland.
Lars planlagde.31 tilmeldt.
SHK arrangement om Diagnosekulturen 7. november.
DFys havde 30 pladser. Kun 13 tilmeldt.
Forsknings og udviklingssymposium d. 8. november
ca.170 tilmeldt. DFys Nord sponsorerer med 10.000kr
Beskæftigelsesindsats d.14. november
Gitte arrangerer sammen med René fra sekretariatet. Der var 12 tilmeldt
15. november. De praktiserendes årsmøde.
information og debat om arbejdsgiverorganisation var tilføjet mødet, så alle praktiserende og interesserede
var inviteret. Der var tilmeldt 25 ved deadline, 10 eftertilmeldt.
Informationsmøde PKA.
Aalborg d. 22. november: Gitte planlægger. 43 tilmeldt
Thisted d. 24. november: Gitte planlægger sammen med TR Bente Brandhøj Petersen. 38 tilmeldt

Pkt. 12: Strategiplan 2018 – status og forslag til fokusområder.
I forlængelse af den første drøftelse af Strategiplan 2018 i regionsbestyrelserne og en række andre fora har
formanden og sekretariatet udarbejdet et revideret oplæg til til strategiske fokusområder.
Dette oplæg vil blive fremlagt af konstitueret Faglig chef Sille Frydendahl med henblik på drøftelse og input til
hovedbestyrelsen. Strategiplan 2018 drøftes næste gang i hovedbestyrelsen til januar og forventes vedtaget
til marts 2017.
Bilag 1: Fokusområder under Strategiplan 2018 – oplæg til drøftelse
Bilag 2. Interessentinput til Strategiplan 2018
REFERAT:
Sille og Lene tog noter. Lene sender til Sille, som sammenskriver til brug i HB.

Pkt. 13: Budgetopfølgning 3. kvartal 2016
Budgetopfølgning 3. kvartal 2016 viser at der er forbrugt 53% af årets midler.
Bilag 3: Budgetopfølgning 3. kvartal Nordjylland
REFERAT:
Vi har mange arrangementer her i efteråret, som koster en del. Det forventes at budget afsat til Webredaktør
bruges. Gitte følger op på betaling til Hanne Albert. Regionsbestyrelsen er tilfreds med budgetopfølgning.

Pkt. 14: Regions konference og Folkemøde juni 201 (punktet er overført fra sidste møde)
Opfølgning på Regionskonferencen, hvad skal vi arbejde videre med
Opfølgning på Folkemødet, er der noget vi kan gøre bedre næste gang?
Bilag 4: Noter fra gruppearbejde om medlemsundersøgelse og frivillighed regionskonference 2016

REFERAT:
Hovedbestyrelsen har planlagt at Regionsbestyrelserne vil deltage på folkemødet hver anden år
fremadrettet.
Evaluering af Regionskonferencen og opfølgning:
Gode oplæg, om hvordan vi skal arbejde med frivillighed. Det er noget af det, vi kan bruge for at indfange
flere frivillige til at lave fagpolitisk arbejde. Måske er det det grå guld samt de unge, der ikke har fået børn,
der har mest overskud til frivillighed. Vi besluttede at arbejde videre med lyttemøder for at være
undersøgende.
Vi har dog en geografisk udfordring, som vi må forholde os til: skal vi forsøge at lokke andre udenfor Aalborg
til at afholde noget? Kan vi videostreame arrangementer, så det på samme tid kan ses i f.eks. Thisted? Vi vil
undersøge, hvor dyrt det er.
En fagstafet kunne også være interessant. Det viser sig at mange unge godt vil gøre en indsats, hvis det er
en konkret opgave.
Brainstorm på lyttemøder:
Måske kan lyttemøderne afholdes 2 eller 3 steder i regionen, for at man ikke skal køre for langt. Måske skal
de holdes på den største arbejdsplads i et område. Det vi vil have ud af det, er at finde ud af, hvad
medlemmerne ønsker og hvilke behov, der er. Et formål er også at undersøge om, der er nogen der ude,
som har lyst til at gøre en indsats på et konkret område. Gitte forhører sig i de andre regioner om, hvordan
de har arrangeret det. Skal lyttemøderne målrettes en bestemt målgruppe – som f.eks. unge? På den anden
side vil vi også gerne have et generelt højere aktivitetsniveau. Det ville være godt med en facilitator.
Arrangementet skal ligge i efteråret 17, da der er generalforsamling i foråret.
Der nedsættes en gruppe til at arbejde med dette: Gitte, Christina og Lene.
Evaluering og opsamling på folkemødet:
Konceptet med fælles spisning virker godt. Vi var meget på i debatterne, hvilket gjorde, at vi blev set og på
denne måde kan bevise værdien af vores tilstedeværelse på Folkemødet. Nogle af arrangementerne var
sværere at komme til orde på end andre. Tydelige jakker og tasker virkede. Det er godt at arrangementerne
er fordelt af sekretariatet, og fint vi så ellers har frie hænder til at vælge fra og til. Uddelingen af frisbee
gjorde os også synligt – regnen gjorde det dog svært at komme rundt på hele pladsen. Der er nogen, der
lægger mærke til os – men det er svært at måle på, hvad vi konkret får ud af det. Sekretariatet mener vi får
meget ud af det, da andre italesætter vores synlighed på mødet.
Paneldebatterne er også en god ide. Tina deltog i en del. Det kunne også være et indsatsområde at få flere
til at deltage i paneldebatterne.
Den samlede regionsbestyrelse er godt tilfreds med arrangementet.

Pkt. 15: Generalforsamling d. 3. april 2017
Der er booket lokaler på Sofiendalsvej 3.
Det er aftalt med Britta Mølgaard at hun er dirigent.
Anne Kirstine har aftalt oplæg med Johnny Sort kl. 19 - 20.

Overskriften på foredraget: Se mulighederne fremfor begrænsninger.
Foredraget er et motivationsforedrag som handler om fortsat at skabe en identitet trods handicap.
Regionsformændene i DFys er i gang med planerne ift. de skriftlige beretninger.

Da regionsbestyrelsen evaluerede Generalforsamling 2015 aftalte vi at have mere fokus på det sociale i
arrangementet, f.eks. forplejning.
Er der ideer til dette, skal der nedsættes en gruppe?
REFERAT:

Skriftlig beretning er i gangsat. Vi vil gøre noget mere ud af forplejningen, hvor der er mulighed for hygge.
Der foreslås tapas. Vi undersøger forskellige steder. Ulla undersøger i Svenstrup. Anne Kirstine undersøger i
Aalborg.
Vi skal have lavet en kreativ indbydelse. Gitte sætter det i gang hos webredaktøren. Det bliver annonceret
fælles med de andre regioner i Fysioterapeuten.

Pkt. 16: EVT.
REFERAT:
Ulla: Ros til vores formand Tina Lambrecht til repræsentantskabet for håndtering af spørgsmål under
regnskabet.
Evaluering af repræsentantskabet.

Pkt. 17: Planlægning af næste møder
Onsdag d. 1. februar.
Dagsorden punkter:
Forslag fra Anne Kirstine ”Hvordan kan vi bruge hinanden eller andre som ressourcer på tværs af

sektorerne? ” F.eks. Praksiskonsulenten. Skal vi invitere Marianne Kongsgaard til næste møde.
REFERAT:

Politisk opgavevaretagelse: Hvad gør vi – hvordan kan vi tænke anderledes?
Generalforsamling.
Afbud fra Ulla og Ina til næste møde.

Spændende at høre om Lars Lejbølles arbejde. Skal sættes på, som et punkt på dagsordenen på et tidspunkt
i foråret.
Møde d.22.marts bla. planlægning af generalforsamling.
REFERAT:

Lyttemøder.
Afbud fra Anne Kirstine
Møde d.9. maj med nyvalgt regionsbestyrelse

Pkt. 18: Evaluering af mødet
REFERAT:
Vi har nået mange perspektiver på mange punkter.

