Referat Regionsbestyrelsesmøde
Den 14. maj 2020
Kl. 9.00-15.00.

DAGSORDEN:
Referatet er skrevet ind i dagsordenen med kursiv.

Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent
Referat:
Lise er ordstyrer
Jette er referent

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og tidsplan
Referat:
Intet til referat

Pkt.3. Gensidig information om Covid-19 udfordringer
Referat:
Gitte informerer om at alt fysisk mødeaktivitet har været ændret til Skype møder og meget er blevet udskudt,
men der har været nok at lave. Samarbejdspartnere har haft travlt og fokus på Covid-19, så der er meget der
står i venteposition, så Gitte forudser et vildt travlt efterår.
Der har været mange HB Skypemøder.
Har skabt dialog mellem SU medlemmer og TR med henblik på erfaringsudveksling. Derudover Sekretariat
og Tina og RF erfaringsudvekslings møder mellem og kommunale og regionale ledere.
Region Nordjylland og nogle kommunaldirektører har haft inviteret til Skype informationsmøder nogle gang i
perioden. Gitte er her informeret om planer om at sende fysioterapeuter ud i nødberedskab, Gitte har
benyttet muligheden for at påpege at fysioterapeuter skal oplæres, hvis de sættes til andre opgaver end de
er uddannet til. Fysioterapeuter har en sundhedsfaglig autorisation som de kan miste.
Der er oplevet stor tilgang på FB-gruppen til ”Erhvervsnetværket for frie praktiserende fysioterapeuter”Gruppen er gjort åben. Der har været en del debat i gruppen, specielt fra starten af Covid-19 situation (inden
hjælpepakkerne), og specielt opleves der, at artiklen fra Nordjyske 18. april ”Fysioterapeuten frygter smitte”,
der har delt vandene i netværket.

Forsiden Fysioterapeuten nr. 03/2020 har ikke imponeret, tvært i mod opleves forsiden stødende. – Det
virker ikke professionelt ift. hvilken professionel seriøsitet vi ønsker fysioterapeuter udstråler.
Generelt opleves det at være svært at arbejde hjemme, det er gået fint fra starten, men det opleves
efterhånden svært at blive ved med at finde fagrelevant viden mv. at opdatere sig på, Det opleves svært at
se henvisninger komme ind, når der endnu ikke må udføres alle typer at opgaver, GOP området har mange
regler der skal overholdes, flere steder er man fysisk på arbejdspladsen 2 dage i ugen, resten arbejder man
hjemmefra. Nogle steder oplever de, at hjemmebehandlinger kan give udfordringer, specielt ift skal
opgaverne.
Det opleves, at man bruger lang tid på at journalisere, f.eks. at smitterisikoen er mindre end konsekvensen
ved ikke at behandle. I praksis opleves det, at patienterne stoler på vores faglighed og vores
hygiejnestandard.
Vi skal være OBS på at videokonsultation ikke altid kan stå i stedet for det fysiske møde mellem patient og
fysioterapeut. Bekymring for at arbejdsgivere kan ønske dette i fremtiden pga. besparelser.

Pkt. 4: Opfølgning fra sidst
Referat:
Intet.

Pkt. 5: Kort orientering fra regionsformand og diskussion af relevante emner
Referat:
Covid-19 har fyldt meget, i forhold til hvad der er arbejdet med, og at mange møder og arbejdsopgaver er
udsat
Regionskonferencen den 27. og 28. maj er aflyst. Vurderer at alle får travlt i efteråret, og derudover uvist om
man overhovedet må samle en stor gruppe. Derfor aflyst og ikke bare flyttet til efteråret.
Idrætsmødet i Aalborg 24.-28. juni aflyst. Men vi havde i forvejen besluttet at den ikke var en opgave for RB i
nord.
Ergoterapeutforeningen har fået ny formand midt-nord Maj Britt Middelhede Olsen. De planlægger at mødes
TR i Aalborg kommunes træningsenhed har valgt en FTR for ergo- og fysioterapeuter.

Pkt. 6: Kort orientering fra Regionsbestyrelsesmedlemmer
Referat:
Gitte går videre med, at vi ikke er tilfredse med forsiden af det seneste fagblad.
Derudover ønskes det taget med til sekretariat og HB, at det har været svært at være praktiserende i denne
tid, i forhold til hvordan man skal agere efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Selvom vi er bevidste om, at
retningslinjerne har ændret sig løbende, og at Danske Fysioterapeuter har skullet afklare med
Sundhedsstyrelsen, så diskuteres det, om ikke DFys skal efterevaluere sin håndtering, så man står bedre
fremadrettet, hvis der skulle komme lignende situationer.

Pkt. 7: Kort orientering fra Samarbejdsudvalgsmedlemmer
Referat:
De praktiserendes samarbejdsudvalgsmedlemmer har holdt mange små erfaringsudvekslingsmøder via
Skype, i forhold til deres kontakter med de praktiserende, med henblik på at holde finger på pulsen ift.
Hjælpepakker og det at holde liv i klinikkerne. De har været i dialog med de praktiserende, og der har været
mange frustrationer. Flere har ønsket konsensus om klinikker skulle holde åbent eller være lukkede, så
borgeren ikke bare fandt en ny behandler, og så det er ens vilkår for alle, for at holde hånden under flest
mulige klinikker. Dette har været svært, da retningslinjerne kunne tolkes og ikke var stringente med EN rigtig
retning. Mange er på nuværende tidspunkt generelt positive om fremtiden.
Der ønskes også, at DFys havde været mere klare i udmeldingerne og der ønskes en evaluering af
håndteringen. Det opleves at der af meget stille på hjemmeside i forhold til information, f.eks. efter der er
kommet nye retningslinjer på 1 meter. .
Der er SU møde 25. maj

Pkt.8: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter
Herunder spørgsmål til referater der kan findes på hjemmesiden. Eventuelt nyt fra Region Nordjyllands
Hovedudvalg.
Referat:
TR i april blev afholdt som Skype møde, opdelt i sektorerne Region, stat og kommune. Hovedemnet på alle
tre møder var erfaringsudveksling ift.Covid-19 situationen.
Kommunerne: 18 TR deltog. Et konstruktivt møde, hvor der var mulighed for at høre, hvordan de forskellige
kommunerne håndterer det. Blandt andet erfaringsudveksling i forhold til at holder kontakten til kollegaer
under hjemsendelsen, nødberedskab, værnemidler osv. Stor spørgelyst. Har aftalt nyt møde sidst i maj.
Region: 5 TR deltog. De regionale TR har i forvejen haft god kontakt med hinanden indenfor de forskellige
hospitaler. Megen snak om værnemidler. Har aftalt nyt møde først i juni.
Statslige: 3 TR deltog. Erfaringsudvekslede og aftalte at de vil prøve at får et TR samarbejde oparbejdet.
Hovedudvalget: Økonomi Der er et lille overskud på Aalborg Universitets hospital, og merforbrug på
Regionshospital Nordjylland. Folketinget sender flere penge til psykiatrien, herunder også at der afsættes
penge til videreuddannelse af fysioterapeuter.
OK21: Der er snart kravs indsamling. Medlemmer opfordres til at være aktive og melde deres ideer ind.
Maria nævner at fysioterapeuter i specialfunktioner i opgaveglidning ønsker fokus på deres område. Gitte
foreslår at gruppen skal opfordres til at være aktive i forbindelse med kravsindsamlingen. De kan evt.
kontakte UFLO, der er DFys Udvalg For Offentlige Overenskomster, og gøre dem opmærksom på deres
ønsker.
Pga. Covid-19 er der studerende der ikke har kunne afholde deres praktikforløb her i foråret, praktikken er
flyttet, og de studerende skal gerne i praktik fra uge 32 (1. uge i august), og dette falder i hovedferien. Det
giver problemer dels ift. flytning af sommerferien for de ansatte, samt spørgsmål i forhold til, at man så er for
mange i lokalerne med udgangspunkt i sundhedsstyrelsens anbefalinger. Gitte anbefaler at man tager
kontakt til Danske fysioterapeuter i forhold til regler for ferieafholdelse. Gitte vil gerne tage, oplevelsen af at
blive presset til at flytte sommerferie, med i uddannelsesudvalget på UCN.

Pkt. 9: Politisk opgavevaretagelse
Overgang til AC
Vagtlægeordning
Fys i lægepraksis
Fysioterapeuter på Skadestuer
Kontakt og møder med politikere i f.eks. Sundhedsudvalg
Der har siden mødet den 16. marts ikke været arbejdet specifikt med nogen af emnerne. Det har været sat i
”dvale” på grund af Covid-19, fordi det er vurderet at dem der skal kontaktes har travlt med Covid-19.
Referat:
AC samarbejdsgruppe for regionale ansatte har møde den 8. juni. GN tænker at det er et godt fora.
Der er pt fokus på MED, men det er inden for det forventelige, da meget er på standby.
Vagtlægeordning. Intet nyt, de borgermøder som var planlagt blev aflyst efter Covid-19.
Fys i lægepraksis: Fysioterapeuter fra Træningsenheden i Hjørring kommune skulle starte 1. maj, med at
levere fysioterapeutiske kompetencer til lægeklinik. Pga. Covid-19 er dette udskudt. Klinikken er klar og
medarbejderne er klar på opgaven, men starter nok først efter sommerferien. Der er endnu ikke forhandlet
løn for dem.
Fysioterapeuter på Skadestuer: Gitte er i dialog med leder på Aalborg Universitetshospital. Håber at hun kan
være behjælpelig, men det kan sagtens være at de vælger at takke nej, fordi de skal gå forsigtigt frem.
Fysioterapeuter kan byde ind med ”nye” kompetencer i skadestuen, vi har ikke et ønske om at tage noget fra
nogen, men at aflaste og sikre at patienterne får vurderet deres genoptræningsbehov, dem der har behov for
en GOP, instruere i egenomsorg, instruere i øvelser og regimer osv.
Møder med politikker: Det ligger i dvale, Gitte afventer informationer/data fra sekretariatet, der kan bruges i til
at skabe dialog med politikere.

Pkt. 10: Arrangementer
Alle Danske Fysioterapeuters arrangementer i marts - juni er udskudt eller aflyst. Det gælder også regionale
arrangementer. Forårets arrangementer er udskudt til efteråret, vi må afventer om det kan lade sig gøre at
afholde dem der. Det har givet ekstra arbejde til planlæggerne, som har været i gang med at kontakte
oplægsholdere, om booke lokaler og kontakte fysioterapeuter tilmeldt arrangementer.

Forslag til kommende arrangementer:
Røntgen/skanning: Hvad kan de forskellige for typer af skanninger?
Maria arrangerer.
Vestibulær rehabilitering. Der er nyt center i Aalborg, men kun Aalborg borgere henvises dertil. Fysioterapeut
Christine Kjelddal Skram er 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.
Maria planlægger engang i 2021, så de lige kommer i gang.
Funktionelle Lidelser (8. september 2015 sidste gang), Der er kommet nyt center i Aalborg, vi tænker at give
dem tid til at etablere sig og evt. få et oplæg i efteråret 2020. Maria er i kontakt med Amanda der arbejder
inden for området, og hun vil gerne holde et oplæg, men vil gerne vente lidt. Marianne Trudslev vil gerne
være med til planlægning af mødet. Derudover tænkes arrangementet koblet sammen med et
netværksmøde for fysioterapeuter der arbejder inden for beskæftigelsesindsatsen. Det er fysioterapeuter fra
Mariagerfjord der står for næste netværksmøde, og Jette har kontaktet dem.

Tibia fraktur. Maria planlægger, men pga. covid-19 afventer hun, for at se hvornår der igen kan afholdes
arrangementer, og derudover er flere af forårets arrangementer udsat til efterår 2020.
Stress og arbejdsglæde, et arrangement med Lisbeth G. Petersen.
Skulder, f.eks. rotatorcuff. Forslag til fysioterapeut oplægsholder Elizabeth Andreasen.
Lise planlægger engang i 2021.
Stand up. Maria har indhentet priser på bl.a. Jan Gintberg.
Da regionsbestyrelsen er i tvivl om hvorvidt det er et arrangement der har interesse for medlemmerne, så er
det aftalt, at de hver især undersøger på deres arbejdspladser/ blandt medlemmer om der er stemning for et
sådant arrangement.
Medlemsmøde før Repræsentantskabsmødet den 6.-7. november 2020
Mødet skal afholdes 1-2 uger før REP.
Planlagte:
1.Maj arrangement.
Der var planlagt frokost arrangement på Sofiendalsvej sammen med de andre sundhedsfaglige.
Aflyst pga. Covid-19.
Den 6. maj, Nå dine karrierer mål med LinkedIn.
Centralt planlagt arrangement. Er udskudt eller aflyst.
Den 13. maj. Ledelse som karriere vej.
Centralt planlagt arrangement. Er udskudt, og der afholdes den 19. marts et Webinar om emnet.
Tilmelding via hjemmesiden.

Telt til DHL stafet den 18. august. Pga. Covid-19 afholdes det ikke i august og uvist om det aflyses.
Der er booket et 70 personers telt.
Fysioterapeuter har altid kunnet inviterer deres ergoterapeut kolleger med, I år er ergoterapeutforeningen
spurgt om de vil være med til fælles arrangement, så begge faggrupper arrangerer. Deres nordjyske formand
har ikke meldt tilbage om de er interesserede.
Der skal annonceres godt og TR, SU-kontaktperson, Studenterambassadør og Mikkel kan hjælpe med at
sprede information til deres netværk.
Gitte, Lise og Mariann planlægger.
Det overvejes at deltagerne i teltet skal tilbydes en løbe T-shirt.
Det er annonceret på hjemmesiden af vi afventer hvornår det afholdes. Det var planen at vi ville reklamere
ved at oprette en Facebookbegivenhed, mail direkte til de offentlige TR og mail fra Marianne Bøgelund og
Mikkel til de praktiserende. Alt dette afventer til vi ved om løbet afholdes og hvornår.
Den 21. september Osteoporosearrangement. Det er flyttet fra den 24. marts
Afholdes i Vodskov sammen med Osteoporoseforeningen.
Lise planlægger og det er annonceret at det er flyttet, og der er sendt mail til dem der havde tilmeldt sig.
Den 30. september 2020.
El-terapi (FES/NMES) Mariann har været i dialog med Fysioterapeut Marie Bing, som gerne vil komme og
holde en temaaften omkring brugen af NMES i træning.
Der er annonceret på hjemmesiden.
Den 19. november Fascie arrangement. Det er flyttet fra den 19.maj. Der var 75 tilmeldt.
Maria planlægger og det er annonceret at det er flyttet, og der er sendt mail til dem der havde tilmeldt sig.
Den 7. september 2021. Dorte Birkemose
Lise arrangerer.

Afholdte:
Alle arrangementer har været aflyst pga. Covid-19.
Referat:
Alt udskudt til efter sommerferien.
På DHL-stafet hjemmesiden står at der UAFKLARET, men afvikles ikke i august. Vi må se hvad de
melder ud.
EFTER MØDET er stafetten 2020 blevet aflyst.
Regionsbestyrelsen har ønsket at arrangementer oprettes som begivenheder på Facebook. Sekretariatet
synes at det er et godt initiativ, og vil gerne høre, hvordan det går, altså vi skal selv stå for det.
Vi aftaler at vi skal afprøve det med efterårets arrangementer, Gitte og Mariann skal slå arrangementerne op
ca. en måned før de afholdes.
Der skal være medlemsmøde før Repræsentantskabsmødet i november, Gitte planlægger. Derudover er der
tre arrangementer i efteråret, det vurderes at være fint, og det der er i planlægningsfasen datosættes til
foråret 2021.
Der spørges ind til økonomien, da det ikke har været muligt at afholde arrangementer i marts-juni. Kan
regionerne eventuelt overføre flere penge til 2021, end et halvt regionstilskud, da det er en speciel situation i
2020. Gitte tager det op med de øvrige regionsformænd og sekretariat.

Pkt. 11: Repræsentantskab den 6. og 7. november 2020.
Da behandlingen af Analyse af praksissektoren er udskudt pga. Covid-19, så er Repræsentantskabet igen et
to dages møde. Det er planen at der forår 2021 skal være et ekstraordinært en dags møde, med Analyse af
praksissektoren som emne.
Regionsbestyrelsen har tre pladser i Repræsentantskabet, deadline for at stille op er den 15. maj. Vi skal ud
over at fylde de tre pladser, også gerne have en suppleant eller to. På mødet skal man give besked til Gitte
om man ønsker at stille op til valget. Indtil nu har Anne Kirstine, Lise og Jette meddelt at de stiller op. Gitte
melder efterfølgende navne ind til Sekretariatet.
Referat:
Det er interessant om Repræsentantskabsmødet kan afvikles i november, eller om Covid-19 spænder ben.
Det kan ikke helt aflyses, det er ikke lovligt ift. vedtægterne.
Følgende stiller op:
Anne-Kirstine Jensen, Lise Stensgaard, Jette Thomsen, Mikkel Graversen og Marianne Trudslev.
Det er flot med fem der stiller op, der bliver kampvalg, og det sikres at der er suppleanter.

Pkt. 12: Analyse af praksissektoren
På mødet den 16. marts gennemgik Gitte VIVEs konklusioner, og bestyrelsen aftalte at punktet skulle på
denne dagsorden, med henblik på at klæde de regionsbestyrelsesrepræsentanter der skal med til
Repræsentantskabsmødet i november, på til debatten.
Efter at Covid-19 har gjort sit indtog i Danmark, har fysioterapeuter og DFys, haft fokus på afledte effekter af
dette. Frie praktiserende Fysioterapeuter har derfor opfordret Hovedbestyrelsen til at udsætte debatten af
Analyse af praksissektoren, til den kan få det fokus, sådan en analyse og debatter heraf, har krav på. PF
(Praktiserende fysioterapeuter) har også bakket op om en udsættelse. HB har fulgt opfordringen. Derfor skal
analysen ikke debatteres på Repræsentantskabet i november 2020, men der skal afholdes et ekstraordinært
REP i 2021, men analysen som emne.

På mødes skal bestyrelsen planlægge hvordan de vil arbejde med analysen.
Et forslag er at følge op på debatten fra sidste møde, hvor VIVEs konklusioner blev gennemgået.
Referat:
Siden sidst er punktet udskudt til et ekstraordinært Repræsentantskabsmøde i 2021. For tiden er meget på
standby pga. Covid-19, også debatten på sociale medier om emnet. Vi sætter punktet på dagsorden til
næste møde, hvor det får ekstra tid, så faste punkter kan evt. oplyses skriftligt inden mødet. Tanken er, at
Mikkel og Marianne B. holder et oplæg, om hvilke problematikker de oplever i deres hverdag, og hvilke
nuancer de ser, at vi som regionsbestyrelse skal have viden om. Vi ønske dialog ud fra disse oplæg, så vi
kan udnytte, at der i bestyrelsen er praktiserende med og uden ydernummer.
Erhvervsnetværket for frie praktiserende fysioterapeuter har lavet et skriv, hvor de kommenterer på de
forskellige punkter fra VIVE rapporten. De første holdninger er tidligere lagt på deres Facebook gruppe.

Pkt. 13: Dimittend ringerunde, punktet er udsat fra sidste møde.
Covid-19 situationen spænder ben for denne indsats. Hvis mødet afholdes via Skype kan vi i stedet for
opkaldet, maile information til dimittenderne fra UCN januar 2020, samt inviterer til dialog. Hvis nogen fra
bestyrelsen mødes, kan det måske lade sig gøre at ringe som vanligt.
Bestyrelsen skal tage beslutning om dette inde mødet.
Referat:
Det er vigtig at få en god opsætning i mailen, så den ikke virker tung og bare slettes. Det er vigtigt at få fokus
på det vigtige, der tages udgangspunkt i den mail, der tidligere år er sendt til de dimittender, vi ikke har
kunnet træffe på telefonen. Den skal være kort og præcis, anerkende at vi ved at det er ekstra svært at få job
i denne situation (Covid-19), linke til hjemmesiden, kort beskrive at vi ønsker de får viden om hvad DFys kan
gøre for dem som nyuddannet fysioterapeut, at de kan få nedsat kontingent hvis de er ledige, at vi opfordrer
dem til at kontakte regionsbestyrelsen og linker til regionsbestyrelsens kontaktoplysninger.
Der laves et skriv, som Gitte sender til de 41 der dimitterede fra UCN januar 2020.

Pkt. 14: Refusion af transport udgifter for studerende i praktik
Mikkel har påpeget det problematiske i at medicinstuderende kan få refunderet transportudgifter til praktik,
når Fysioterapeutstuderendes ikke kan.
Forklaringen er at Folketinget har vedtaget en særlov for at universiteter kan give medicin studerende
transportgodtgørelse, dette med rekrutterings formål.
En vigtig detalje er at universiteterne selv har fundet penge til udgiften i deres egne budgetter.
Lovforslaget:
https://www.ft.dk/RIPdf/samling/20181/aktstykke/aktstk115/20181_aktstk_afgjort115.pdf?fbclid=IwAR3ijnRno
s1np8GHjs2TebHxR6KKpX4yaf3BuYCY8QNjaPVbCJNsPGTFZ-c
Bestyrelsen skal tale om det er et emne de ønsker Gitte går videre med i HB, som f.eks. kan sende sagen
videre til AC, med opfordring til at der bør være lige vilkår for deres faggrupper. Men det skal vurderes, om
det overhovedet er til de studerendes fordel, hvis UC’erne selv skal finde pengene i egne budgetter, og
økonomien til undervisning dermed udhules af denne udgift, UC’erne har i forvejen en presset økonomi.
Referat:
Klinisk underviser i regionsbestyrelsen informerer om, at det er en problematik hun altid møder hos de
studerende. Mikkel oplyser at det er en problematik der fylder hos de studerende. Hvis de får tildelt en
praktik i et yderområde, så er det ikke bare dyrt i transport, den længere transporttid gør også, at de ikke kan
passe deres fritidsjob, hvilket yderligere presser deres økonomi. Hvis det er en praktik i f.eks. Skagen, så er
der både udgifter til bolig og transport.
Regionsbestyrelsen tænker at det er en problematik det er relevant at få bragt videre til HB, men alle sider

skal belyses, da det ikke er i de studerendes interesse at forringe vilkårene for den undervisning der tilbydes
på UC’erne. Vi kan ikke kun se på økonomien for de studerende, fagligheden skal også vægtes.
Studielederne skal også med ind over, med den vinkel de kan have på problematikken.
Kan de studerende opfordres til at lave solidarisk opsparing? Det har tidligere været brugt, men der er sikkert
en grund til at det er faldet væk.

Pkt. 15: EVT.
Referat:
Intet.

Pkt. 16: Planlægning af næste møde
Dato
Sted
Dagsorden punkter:
Efterårets to møder er ikke planlagt, der skal findes datoer.
Gerne et møde i september, hvor vi efter mødet kan ringe til dimittender.
Referat:
Dato: torsdag den 3. september 2020
Sted: Lokale B, Sofiendalsvej 3, Aalborg
Dagsorden punkter:
Analyse af praksissektoren. Marianne B. og Mikkel holder oplæg.
Det kan blive nødvendigt at faste orienteringspunkter gøres skriftlige.
Dimittend ringerunde.
Dato: mandag den 16. november 2020
Sted: Lokale C, Sofiendalsvej 3, Aalborg
Dagsorden punkter:

Pkt. 17: Evaluering af mødet
Referat:

Et godt møde

