
Referat  

Regionsbestyrelsesmøde  

den 12. november 2019 Kl. 9.00-15.00 

Lokale C, Sofiendalsvej 3, Aalborg 

Der er morgenkaffe fra kl. 8.30 

Deltagere: Gitte Nørgaard, Anne Kirstine Jensen, Birthe Schelde Nielsen, Maria Helena Odefey, Lise 

Stensgaard, Marianne Trudslev, Jette Lynggard Thomsen, Mikkel Graversen, og Mariann Borg Sømoe.  

Referatet er skrevet ind i dagsordenen med kursiv 

DAGSORDEN: 

Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent 

REFERAT: 

Ordstyrer: Mikkel 

Referent: Mariann  

 

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og tidsplan 

Til punkt 13. Eftersyn af Danske Fysioterapeuters politiske struktur skal der afsættes 1time og 20 minutter 

REFERAT: 

Godkendt.  

o Der startes med punkt 9.  

o Punkt 13 tages op efter frokost. 

 

Pkt. 3: Opfølgning fra sidst 

REFERAT: 

- Intet nyt.  

 

 



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

REFERAT 

- Nedskæring i Aalborg kommune; 17 % af pakkeprisen på basal genoptræning. Politikkerne mente, at 

pakkerne nu er overbetalte, i forhold til SKI takster og derfor ville det ikke få nogen betydning – 

Danske Fysioterapeuter mener at det er forkerte fakta. Aalborg kommune bruger 20 % færre midler 

til Forebyggelse og genoptræning end resten af landet pr. borger, disse tal fundet i Danmarks 

Statistik og gælder både udgifter i 2018 og budget for 2019. 

Gitte og Lisbeth Krabbe fra Ergoterapeutforeningen har været til møde med rådmanden, han bad om 

høringssvar han kunne bruge til argumentation, og som kunne vedlægges byrådets budgetmateriale, 

hvilket blev lavet.  

Idet endelige budgetforslag var den 17 % besparelse fortsat med, så arbejdet blev intensiveret. 

-Der blev lavet ramme til facebookbillede til fri afbenyttelse 

-Debatindlæg til Nordjyske 

-Gitte gav interview i P4 Nordjylland 

-Gitte kontaktede medlemmer af Ældre Handicapudvalget 

-Regionsråds formand, Klinikchef og Ledende overlæge  i Ortopædkirurgien blev kontaktet og 

informeret om, at de risikerer at de patienter de har behandlet på regionens hospitaler, ikke får den 

rette genoptræning i den rette mængde, og de konsekvenser det kan få for deres slut resultat og 

risiko for genindlæggelse.   

 

Der blev, som et nyt tiltag, afholdt et medlemsmøde i lokalerne på Sofiendalsvej, for at får aktiveret 

medlemmerne. Det er en del af den nye strategiske ambition i DFys. Formålet var en fælles indsats, 

for at få udbredt viden om nedskæringens konsekvenser. Invitationen var åben og lød bla. på, på 

hvem kender en politiker, en journalist, en patient der tør mene noget, hvem er medlem af et politisk 

parti, altså hvem har en kontakt de kan benytte til at få vores budskab frem.  

På første møde deltog ca. 16 fysioterapeuter  og der kom nogle emner frem der kunne arbejdes 

videre med. På andet møde deltog ca. 8 fysioterapeuter. Der blev udarbejdet et Facebook opslag 

der er set af over 24.000 personer, samt lavet en flyer med information til de praktiserendes 

venteværelser og til ophæng.  

På byrådets Budgetborgermødet deltog der fysioterapeuter fra kommune, region og praksis. .  

Desværre havde tiltagene ingen effekt i forhold til besparelsen, men vi fik lavet en del ”støj”.  

o Der er forslag om, at vi i regionsbestyrelsen kan klædes bedre på i forhold til at gå forrest 

når der skal udføres forskellige tiltag. 

o Der er bred enighed om, at formanden for DFys også burde være synlig i disse 

problematikker – gå i landsdækkende presse og synliggøre problematikken. 

Regionsbestyrelsen kan gå i dialog og gøre Tina opmærksom på dette.  



o De praktiserende, har været til møde med kommunen, her blev de informeret om at 

politikerne er blevet gjort opmærksomme på, at der nok må forventes en kvalitets 

nedsættelse af genoptræningen. Hvordan denne kvalitetsnedsættelse vil vise sig, er op til de 

enkelte leverandører.  

o Der er bekymringer hele bordet rundt – allerede nu er kommunerne presset for at kunne nå 

alle borgerne, der kommer tidligere og tidligere ud fra sygehuset. Da der også spares på 

sygehusene, flyttes flere opgaver ud til kommunen.  

- Neuroenhed Nord, har som en del af budgetprocessen, været forslået at skulle slås sammen på 

matriklen i Frederikshavn – dette er dog droppet igen og tages med videre på hospitalsplanen i 

2020.  

- Landsformanden er på kommunebesøg rundt i landet – Gitte og Tina har fx været i Rebild og 

Aalborg kommune. Planen er at der laves et samlet produkt af alle besøgene. 

- Gitte har modtaget en mail fra DSR, som er i gang med løntjek uge 46 og 47, hvor de uddeler 

rundstykker ved tøjautomaterne, og informere om at medarbejderne skal huske at tjekke deres 

lønsedler. Gitte har været med tidligere år, men har desværre ikke mulighed for at deltage. Spørger 

om nogen fra Regionsbestyrelsen har mod på dette. Der er forslag om, at de TR der er på 

matriklerne adspørges om de vil deltage. Gitte kontakter TR. 

 

Pkt. 5: Kort orientering fra Regionsbestyrelsesmedlemmer 

REFERAT: 

- Marianne Trudslev: Kæmper for at få pladser i MED-udvalget efter overgangen til AC. Har fået en 

TR-kollega mere, som sidder i myndigheden, hvorfor Marianne overvejer at stille op som FTR – dog 

dilemma i forhold til hvor tidkrævende det kan blive. Oplever at der er mange der ikke har forståelse 

for, hvem der har valgt at vi skal i AC og hvorfor terapeuterne vil være med i de forskellige udvalg – 

bruger meget tid på at forklare dette.  

- Jette Thomsen(Jammerbugt kommune): Budgettet ser nogenlunde ud, dog er der skåret end del i 

tilbud til kronikere. Fysioterapien er forholdsvis urørt.  

- Mariann Sømoe: Neuroenheden skal spare 4 % hvilket svarer til 2,5 millioner (fortsat ikke helt 

fastlagt) – LMU er i gang med at tale om konsekvenser og evt, handleplaner. RHN skal spare 40 

millioner, hvilket er delt ud på de forskellige afdelinger.  

Der er stor bekymring ift. konsekvenser for samarbejdspartnere og at man fyre/omplacerer 

kvalificeret personale, som man måske skal bruge igen ved en eventuel sammenlægning af 

Neurorehabilitering. 

- Mikkel Graversen: Haft møde med Michael Nielsen (Bestyrelsesmedlem i erhvervsnetværket for fri 

praktiserende fysioterapeuter), hvor Mikkel er anbefalet at stille op til. Der blev diskuteret lidt omkring 



SU og deres repræsentation deri, ydernummer, foreningens styrke udadtil – opleves svage, 

kontrakter/lønregulering.  

Bekymring om centralisering af ydernummer. 

- Birthe Nielsen: Informerer om, at hun ikke er genvalgt til SU og derfor ikke vil sidde med i 

Regionsbestyrelsen mere. Det er ikke besluttet hvem der overtager pladsen.  

Synes det er rart med de nye basiskontrakter, så der ikke er folk der mistænker, at de nyeste ikke 

lønnes tilstrækkeligt. Har dog oplevet at nogle dele af basiskontrakten sætter begrænsninger, fx at 

der ikke kan vælges mellem pension eller mere i løn. 

- Maria Odefey: Fysio- og ergoterapien Aalborg Universitetshospital skal spare 2,1 millioner – 

svarende til nednormering af 5 stillinger. Ingen fyringer, men vikariater i vakante stillinger bliver ikke 

forlænget og der vil ske omstilling af personale. Mange holdtræninger osv. lukkes ned og overgår til 

kommunen.  

Der er tale om, at man måske ønsker at byde ind på nye opgaver, f.eks. fysioterapeut i lægekliniker.. 

TR er begyndt med nyhedsbreve samt frokostmøder, hvor der tales om nogle problematikker eller 

hvad der rør sig.  

- Lise Stensgaard: Der er valgt en ny TR, hvorfor Lise ikke længere har tjansen.  

Derudover arbejdes med teambuilding – hvordan bliver man et godt team. Susanne Nyvang kører 

dette. Indtil videre fungerer det rigtig godt.  

Der er 2 gravide på arbejdspladsen, hvor den ene er sygemeldt – derfor nye stillingsopslag.  

 

Pkt. 6: Kort orientering fra Samarbejdsudvalgsmedlemmer  

- Birthe informerer; Der har ikke været afholdt møde siden sidste regionsbestyrelsesmøde – afholdes i 

december.  

Der blev afholdt årsmøde den 11. november.  

Den pulje penge der må bruges til vederlagsfri fysioterapi, kan ende med at bliver overskredet – 

overskrides dette, nedsættes honorarer kollektivt for alle, derfor opfordres til at bruge mindre. Dette 

virker dog ikke realistisk, hvorfor der er en stor risiko for, at honorarerne nedsættes.  

Derudover rør det sig, at overenskomsten siger der skal akkrediteres – sørger for at retningslinjerne 

overholdes..  

 

Pkt. 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter  

Herunder spørgsmål til referater der kan findes på hjemmesiden. Eventuelt nyt fra Region Nordjyllands 

Hovedudvalg. 

- Marianne fortæller omkring TR netværksmøde; Tina Lambrecht og Karen Fischer var med til sidste 

netværksmøde. Tina i forhold til AC og Karen med ferielov og handlekraftigt fællesskab (se referat 

der ligger på hjemmesiden).  



- Maria (Hovedudvalg): Der lægges penge i det nye NordEPJ, som er det nye journaliseringssystem. 

Derudover op startes ”røgfri arbejdstid” pr. 1/1-20.  

Alle Outlook kalendere er fra 1/1-20 åbne.  

Man er begyndt at være opmærksom på stråling fra elektroniske apparater.  

 

Pkt. 8: Politisk opgavevaretagelse 

Aalborg kommune har i budgetforhandlinger for 2020 et forslag om at nedjustere prisen på basale 

Genoptræningspakker med 17%. Dette kommer til at ramme både de kommunale og praktiserende 

fysioterapeuter. 

På mødet kan der gives en status på processen, og derudover skal Regionsbestyrelsen diskutere de tiltag 

der er afprøvet. 

Overgang til AC 

Der pågår et stort arbejde med at sikre TR og dermed de ansatte i region og kommuner, indflydelse ind i 

MED systemet. 

Fysioterapeuter på Skadestuer 

REFERAT 

Kun kort tid til dette punkt. 

Nedskæringer i Aalborg kommune er der informeret om under punkt 4. 

På sidste møde blev det aftalt at Gittes prioriteringer i efterår 2019 er 

1. overflyt til AC og sikring af MED indflydelse 

2. Skadestue 

3. Politikerbesøg 

- Gitte har kun arbejdet med overflytning til AC, det har fyldt meget, men er nødvendigt at prioritere, 

hvis vi skal sikre flest mulige MED pladser og indflydelse efter overgangen til AC. 

- På det regionale område har Gitte igangsat samarbejde med AC repræsentanter i Hovedudvalg og 

Forhandlingsudvalg. Der arbejdes på om der er suppleantpladser i AC vores TR kan få.  

- Der er planlagt samarbejdes møde mellem de nuværende AC organisationers TR og de tre nye 

organisationer Ergo, Jordemødre og DFys. 

FTF har meldt ud, at de nu fordeler de nuværende ergo og fys MED pladser, mellem de 

tilbageblivende FTF organisationer, dette er igangsat både regionalt og kommunalt. 

- Det har stadigvæk ikke være muligt for Gitte at få informationer om kontaktpersoner i de Nordjyske 

kommuner af AC/IDA. Gitte oplever dette som en stor barriere og frustration.  



 

Pkt. 9: Arrangementer 

Forslag:  

- ICF –som referenceramme.  

 

- Netværk/Forum for nyuddannede (Mikkel undersøger om der er interesse) 

REFEFRAT 

o Mikkel har undersøgt omkring netværksmøde for nyuddannet – der er dog kun interesse 

hvis, det har noget fagligt. Gitte informerer om, at det er meningen det skal være meget 

selvkørende i forhold til emner og temaer – derfor vurderes det at det ikke er relevant. 

 

- Hoftederotationer for børn.  

REFERAT 

o Vurderes at være for snævert et tema. 

 

- El-terapi (FES/NMES) 

REFERAT 

o Mariann har været i dialog med Fysioterapeut Marie Bing, som gerne vil komme og holde en 

temaaften omkring brugen af NMES i træning. Dette forsøges planlægges til Maj 2020. 

 

- Røntgen/skanning: Hvad kan de forskellige for typer af skanninger?  

 

- Vestibulær rehabilitering. Der er nyt center i Aalborg, men kun Aalborg borgere henvises dertil. Der 

er fysioterapeut ansat i dele stilling mellem Aalborg Universitetshospital og Aalborg kommune. Det 

kunne være interessant om hun vil holde oplæg om behandling og det fokus der er kommet på 

patienttypen, ikke kun i Aalborg men også i de andre nordjyske kommuner. 

 
 

- Funktionelle Lidelser (8. september 2015 sidste gang), Da der er kommet nyt center i Aalborg, vi 

tænker at give dem tid til at etablere sig og evt. få et oplæg i 2020 

REFERAT 

o Maria fortæller, at Amanda, der arbejder med funktionelle lidelser, vil gerne komme og lave 

en oplæg omkring det, men hun vil gerne vente lidt – forsøges planlægges til efteråret 2020. 

Marianne skal også til at arbejde med funktionelle lidelser og vil evt. gerne være med.  

 

- Lise Stensgaard er i kontakt med Anny Winther, formand i Osteoporoseforeningen. Med henblik på 

et Osteoporose arrangement i samarbejde med Osteoporoseforeningen. Hvor der er 2 

fysioterapeuter der stiller sig rådighed til et oplæg. 



 

REFERAT 

o Osteoporosearrangement er i gang med at blive planlagt. Der er blevet tilbudt, at man kan 

tilslutte sig det Osteoporoseforeningen holder d. 24/4-20 – det varer dog ca. 4 timer. 

Foredraget omhandler hvad der er af ny evidens på området.  

Arrangementgruppen har udtrykt, at det måske bliver for langt. Der diskuteres i dette forum, 

om man kan lade det være op til folk, om de vil deltage på hele arrangementet, eller kun 

efterfølgende.  

o Fysmødet afholdes fra 17-18:30 – der er møde fra 19-21 for medlemmer af 

Osteoporoseforeningen, hvor man også gerne må deltage.  

Planlagte:  

14. november THA og TKA arrangement med både læge og fysioterapeut oplægsholdere Maria planlægger.  

Der er 75 tilmeldt 

23. januar netværksmøde for fysioterapeuter der arbejder indenfor beskæftigelsesindsatsen. Det er 

fysioterapeuter fra Thisted kommune der planlægger. Gitte hjælper med at annoncere og bestille lokale og 

forplejning. Er endnu ikke annonceret.  

REFERAT 

o Gitte har ikke hørt mere – de er dog informeret om, at de kan få det annonceret.  

Og planlæggerne har informeret netværket om hvornår mødet afholdes 

Den 29. januar 2020. Psykolog Dorthe Birkmose med udgangspunkt i bogen "Når gode mennesker handler 

ondt". Lise Stensgaard planlægger. Der forventes mange deltagere så Auditorie på Aalborg 

universitetshospital Hobrovejs matriklen er booket.  

Der er 42 tilmeldt 

REFERAT 

o Hvis der er stor deltagelse i mødet, kan hun eventuelt bruges igen til næste år. Annonceres i 

bladet i december måned.  

o Der er nu 65 tilmeldt 

Den 6. maj planlægger sekretariatet LinkedIn kursus Nå dine karrierer mål med LinkedIn. 

 

 

 



 

Afholdte:  

30. oktober Commotio. Oplægsholder Morten Høgh. Maria planlagde. 170 tilmeldt, ca. 155 deltog 

Blev pga. stor interesse flyttet til auditorie i forhallen på Aalborg Universitetshospital Hobrovej, så vi stod selv 

for indkøb af forplejning. 

REFERAT 

o Godt arrangement.  

7. november Forsknings og udviklingssymposium. Bestyrelsen sponsorerer 10.000kr Planlægges af 

arbejdsgruppe fra UCN, Træningsenheden Aalborg kommune og Terapiafdelingen på Aalborg 

Universitetshospital. Regionsbestyrelsen betaler så, at praktiserende Helle Feldborg Thøgersen kan sidde 

med i tovholdergruppen, så vi sikrer at de praktiserendes interesser tages med i planlægningen.  

REFERAT 

o Mikkel fortæller, at det har været rigtig godt. Der blev lagt meget vægt på, at de testbatterier 

der er, ikke er så relevant – man skal bruge sin sunde fornuft. Det var generelt en holdning 

ift. Smerter og biomekanik, behandling efter THA og TKA etc. Dog skal man fortsat arbejde 

evidensbaseret.  

11. november Årsmøde for praktiserende. SU planlægger 

REFERAT 

o 39 tilmeldt 

 

Andet:  

- Der tales omkring hvilke tidspunkter, som arrangementerne skal afholdes – det er vigtigt at skifte 

mellem dage og klokkeslæt, så alle har mulighed for at deltage.  

- Maria fortæller, at hun har været på TRIO møde med Jørgen Gammelgaard, som fortalte omkring 

hvordan vi reagerer når vi bliver sure på en arbejdsplads (kunne evt. bruges til næste 

generalforsamling). 

- Derudover luftes ideen omkring opgaveglidning.  

- Lise kommer med forslag om temadag med Suzanne Nyvang – omkring teambuilding.  

 



Pkt. 10: Budgetopfølgning 3. kvartal 2019 

Der er forbrugt 48% af midlerne i de tre første kvartaler af 2019. 

Bilag 1. Budgetopfølgning 3. kvartal 2019 

REFERAT 

- Gitte informerer om at der mangler udgifter for forplejning på Sofiendalsvej fra efteråret. Gitte har 

bedt om at der kommer regninger, så udgifter kan blive betalt i 2019. Bliver budgettet ikke brugt, kan 

man overføre et halvt års tilskud til næste år. 

 

Pkt. 11: Evaluering af Arrangementsgruppe 

Regionsbestyrelsen nedsatte i 2018 en arrangementsgruppe, med det formål at planlægge arrangementer, 

aflaste regionsformanden samt at få punktet til at fylde mindre på bestyrelsesmøderne. Der blev lavet et 

kommissorium - arbejdspapir for arrangementsgruppen og det blev aftalt at gruppen skulle evalueres på 

årets sidste regionsbestyrelsesmøde.  

Gruppen har nu fungeret i godt et år, de har planlagt og afholdt en del arrangementer og formanden oplever 

gruppens arbejde som aflastende. Gruppen består af Lise Stensgaard og Maria Odefey og derudover er 

Mariann Sømoe nyligt blevet en den af gruppen.  

På mødet skal gruppens arbejde evalueres og Kommissorie – arbejdspapir gennemgås med henblik på at 

får de erfaringer gruppen har gjort sig indskrevet.  

Bilag 2. Kommissorium-arbejdspapir arrangementsgruppe 

REFERAT 

- Gitte synes arrangement gruppens arbejde aflaster hende. Arrangementsgruppen får frikøb for deres 

arbejde.  

- Maria synes nogle gange, at det kan blive ret presset – der tales om, at alle i regionsbestyrelsen, 

kan være den deltagende part på temadagen, det behøver ikke være en af de 3 i 

arrangementsgruppen.  

Annoncering er meget besværligt – man kan dog få god hjælp fra support hos DFys.  

Der skal rettes i arbejdspapir i forhold til hvordan man udfylder på hjemmesiden.  

- Der er forslag om, at oprette begivenheder på facebook ved hvert arrangement – der er dog enighed 

om, at det også fungerer med et opslag på DFys Region Nordjyllands facebookside, hvor der er et 

link til Fysio.dk  

- Kommissorium-arbejdspapir opdateres med de erfaringer gruppen har fået det første år.  

 

 



Pkt. 12: Planlægge samkørsel til Dialogmøde 6.dec og Regionskonference 7. dec. i Nyborg 

REFERAT 

- 6 deltager begge dage og 1 deltager kun om fredagen.  

- Der er aftalt samkørsel.  

 

Pkt. 13: Eftersyn af Danske Fysioterapeuters struktur  

Forventet tidsforbrug 1time 20 minutter 

Danske Fysioterapeuter gennemførte i årene op til strukturreformen i 2007 en større revision af foreningens 

politiske struktur. Revisionen mundede ud i etablering af de nuværende fem regioner med tilhørende 

fuldtidshonorerede regionsformænd. Formålet var at styrke foreningens politiske ageren i forhold til det nye 

danmarkskort med fem regioner og 98 kommuner. Når der nu igen gennemføres et eftersyn, skyldes det, at 

der internt såvel som eksternt er sket og vil ske forandringer, som kalder på, at den politiske struktur 

vurderes med henblik på at geare den til at understøtte foreningens kerneopgave og strategiske ambition 

fremadrettet. 

Hovedbestyrelsen har nedsat en projektgruppe, og der er planlagt inddragelse af medlemmer på alle 

niveauer. På Dialogmødet den 6. december skal der arbejdes med emnet, og som forberedelse til dette, er 

der udarbejdet et dialogværktøj, som alle udvalg kan bruge i forberedelserne. Regionsbestyrelsen skal 

arbejde med Dialogværktøjet på dagens møde, og det er planen at alle deltagere, inden mødet skal have 

snakket med to fysioterapeuter, der ikke er aktive i foreningen i dag. Formålet er at få så mange synspunkter 

som muligt inddraget i dialogen. 

I bilagene er der information om hvorfor eftersyn og introduktion til Dialogværktøjet.  

 

Bilag 3. Hvorfor eftersyn af den formelle og uformelle politiske struktur 

Bilag 4. Guide ti brug af Dialogværktøjet 

Bilag 5. Dialogværktøj  

REFERAT 

- Der er arbejdet med overstående og Gitte har skrevet et referat der er send til Sekretatiatet. 

 

Pkt. 14: EVT. 

REFERAT 

Ingen punkter 



 

Pkt. 15: Planlægning af næste møde 

Dato: 29. januar  

Sted: Lokale C, Sofiendalsvej 

Dagsorden punkter:  

Dato: 16. marts 

Sted: Lokale C, Sofiendalsvej 

Dagsordenpunkter: 

Efter møder skal der ringes til dimittender 

Dato: 12. maj 

Sted: Lokale B, Sofiendalsvej 

Dagsorden punkter: 

 

Pkt. 16: Evaluering af mødet 

REFERAT 
Punktet ikke nået 


