
 

Referat Regionsbestyrelsesmøde  

Den 6. september 2021. kl. 9.00-15.30. 
 

HUSK at der efter mødet skal ringes til dimittender 

Jette har afbud og Trine deltager efter 10.45 

 

Referatet er skrevet ind i dagsordenen med kursiv 

Trine deltager fra kl.9.00 alligevel. Afbud fra Jette.  

 

DAGSORDEN: 

Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent  

Referat: 
Referent Mette Kjærulff  

Ordstyrer Marianne Jarlskov Bøgelund  

 

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og aftale tidsplan 

Referat: 
Godkendt 

 

Pkt. 3: Opfølgning fra sidst   

Referat: 
Drøftet. De kommende punkter dækker for dette punkt.  

 

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

Referat: 



• Gitte har igen igangsat at de studerende på UCN sender en observatør til regionsbestyrelsen. Ingen 

har meldt tilbage, måske det kommer. 

• XREP 21 har fyldt meget efter sommerferien. Det er godt at være på den anden side, og komme i 

gang med andre politiske emner.  

• Gitte er med i arbejdsgruppe i Region Nordjylland, hvor der ses på honorering af tillidsvalgte. 

Genforhandling af aftale med nye beløb og snitflader.  

• DSR-strejke er stoppet. Gitte håber at vi nu igen kan få samlet de faglige organisationers indsats for 

ligeløn til lige uddannelsesniveau som f.eks. Tjenestemands-tirsdage osv. så vi kan fremstå som en 

homogen og enig gruppe. Fysioterapeuter i regioner og kommuner er bekymret for det efterslæb 

som strejken giver, da det ikke nødvendigvis afspejler den normering som er i regioner/kommuner. 

Det fylder meget at man ikke kender omfanget af det som venter og samtidig er der en ophobning 

at borgere ude i kommunerne som afventer at komme til deres kontrol eller operation.  

• RF og formand holdt i juni møde med AC formand Lars Qvistgaard, Gitte efterlyste AC synlighed i 

ligelønsproblematikken. Lars informerede om at AC’s indsats på området, og at de har øje for 

ergoterapeuter, jordemødre og fysioterapeuters udfordring ift. ligeløn. 

 

• Opgaveglidning, mangel på sygeplejersker og SUSU. 

Gitte har indhentet information fra de regionale arbejdspladser. 

Psykiatrien er udfordret. Det er rodet i forhold til titler og funktionsbeskrivelse. 

Regionshospital Nordjylland => Ikke noget der bruges der. 

Aalborg Universitetshospital: Gitte har været til møde med Hanne Brusgaard om hvordan de griber opgaven 

an. Der er ansat afsnits fysioterapeuter i ledige sygeplejerske stillinger. De er ansat i Fysio og ergoterapien 

men møder ind på sengeafdelinger.  

Specialsektor. De oplever at de i weekend og aftenvagter, er tænkt m ed i plejenormeringen og derfor kan 

de ikke levere fysioterapi som det ellers var tiltænkt.  

 

Gitte har i denne uge møde med Ulla Astman 

Fys. Vil gerne hjælpe problematik. Men det skal være stillinger der udnytter deres viden. Hvis det er 

sygeplejerske jobs, så skal der ansættes sygeplejersker. Det må ikke blive svingdørsstillinger, det kan give 

vores faggruppe et dårligt ry. 

Hovedproblemet er at der skal skabes arbejdsforhold, som sundhedspersonale kan holde til at arbejde i, hvis 

ikke forhold forbedres, så slides først sygeplejersker og derefter fysioterapeuter op. 

 

• Har afholdt møde med medlem, der ønskede at tale om mangel på sygeplejersker kontra ledige 

fysioterapeuter. Vi har et samfundsproblem med manglende sygeplejersker og SOSU 

-Er der sundhedsfaglige opgaver som sygeplejersker varetager som fysioterapeuter kan udføre  

-Er der sygeplejerskefaglige arbejdsopgaver som fysioterapeuter kan udføre efter oplæring 

-Er det muligt at fysioterapeut får merit, hvis de uddanner sig til sygeplejerske. 

Gitte har ikke tidligere mødt tankerne om omskoling hos medlemmer. Gitte tager forespørgslen med til 

møde med regionsformænd og sekretariat. 

 

• Justering på størrelserne af Frit valgs pakker Aalborg kommune 

Pga. budgetoverskridelse, er visitationen bedt om at justere ned i pakkestørrelserne. Gitte har holdt møde 

med Tillidsrepræsentanter for fysioterapeuter og ergoterapeuter samt regionsformand fra 



ergoterapeutforeningen. Gitte har været i dialog med kontaktperson for de praktiserende, der er med i Frit-

valgs ordningen, for at få deres perspektiv ind i problematikken.  

På mødet var tilbagemelding fra TR, at kommunen havde erfaret, at nedjusteringen havde medført for små 

genoptræningspakker, og der er efterfølgende justeret op igen.  

Det blev aftalt at vi holder øje med området. De praktiserendes kontaktperson er informeret.  Der er ikke 

aftalt yderligere tiltag. 

 

 

Pkt. 5: Kort orientering fra Regionsbestyrelsesmedlemmer om bestyrelsesrelevante emner 

Referat: 
Bordet rundt. 

 

Pkt. 6: Kort orientering fra Samarbejdsudvalgsmedlemmer 

Referat: 
SU-konference i september på tværs af regionerne. Marianne Jarlskov Bøgelund deltager fra 
regionsbestyrelsen i kraft at sit SU-mandat. 

 

Pkt. 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter  
Herunder spørgsmål til referater der kan findes på hjemmesiden. Eventuelt nyt fra Region Nordjyllands 
Hovedudvalg. 

Referat: 
På årskonferencen i november skal man drøfte det fremtidige fysioterapeutiske arbejdsmarked. Der skal 
blandt andet drøftes funktionsbeskrivelser, titler og opgavefordeling. Hvad vil det sige at være terapeut i en 
kontekst hvor plejen dominerer?  

Anette Bregenov har orienteret sig i hovedudvalget I Region Nordjylland, men der er intet nyt.  

 

Pkt. 8: Politisk opgavevaretagelse 
Regionsråds- og kommunalvalg 2021 

Ulla Astman har inviteret til lyttermøde før Regionsrådsvalget. Vi har i regionsbestyrelsen aftalt, at en TR fra 
alle sektorer, og en praktiserende med og uden ydernummer, samt en kommunal TR inviteres med. Gitte har 
rykket for møde dato.  

Mette Kjærulff har tilbudt at deltage i medlemsmøde, hvor deltagerne kan få fif og gode råd til, hvordan de 
kan blande sig i den politiske debat på valgmøder osv.  
Mødeformen skal aftales.  

Se referat fra regionsbestyrelsesmødet den 11. maj punkt 13. Vi har aftalt at der skal være fokus på GOP, 
det stigende antal og mangel på økonomi til opgaven, samt at der er patienter der ikke har set en 
fysioterapeut under indlæggelse på regionens hospitaler.  

Referat: 
På Regionsformandsmøde fredag d.10/9-2021 skal Gitte præsenteres for en hjemmesideløsning der sætter 
fokus på RV21 og KV21.  



Mette og Gitte skal kigge på mulige spørgsmål til politikere så man klæder medlemmerne på til at stille 
spørgsmål til deres lokale kandidater omkring fysioterapi og udviklingen indenfor området kommunalt og 
regionalt.  

Vi afventer stadig dato fra Ulla Astman vedr. dato for lyttermøde.  

 

Pkt. 9 Arrangementer 
Status fra arrangementsgruppen 

Referat: 
I morgen er der møde med Dorthe Birkmose, der er tilmeldt 100. I efteråret er der arrangeret 3 møder med 
PKA (Thisted, Aalborg og Frederikshavn) Der arrangeres evt. også et møde i Aars  

I foråret 2022 vil Elisabeth Andreasen gerne deltage i en temaaften omkring skulder. Marianne Trudslev har 
kontakten.  

Der bliver arrangeret et børneterapeutmøde i oktober, Gitte har kontakten. Alle medlemmer er velkomne. 

Bente Andersen fra Dansk selskab for sportsfysioterapi har henvendt sig med forslag om samarbejde om 
medlemsarrangementer. Dejligt at et fagligt selskab henvender sig. Gitte er er tovholder. 

  

Pkt. 10: Ny Regionsbestyrelse, ny 2årig periode, arbejdsform, nye opgaver. Punktet er overført fra 
bestyrelsesmødet den 11. maj 2021. 
- Opsamling på generalforsamlingens diskussion. Hvilke arbejdsopgaver/fokus kan vi på baggrund af denne 
have de næste to år? 
- Hvad er Regionsbestyrelsens medlemmers drivkraft bag at stille op? 
- Hvordan ønsker regionsbestyrelsen at arbejde. Der er nedsat en arrangementsgruppe, skal der nedsættes 
yderligere grupper, f.eks. en politisk gruppe eller lignende? 
- Dagsordenskabelon, er der noget der skal ændres, er der noget vi skal have mere fokus på, og noget vi 
skal have mindre fokus på? 

Bilag 1: Referat fra generalforsamlingen 

Bilag 2: Arbejdspapir for regionsbestyrelsen 

Bilag 3: Udkast dagsorden skabelon  

Referat 

Drøftelse: Man ønsker at sprede en viden til sine kolleger om at det ”nytter” at stille op til fagforeningsarbejde 

og præge faget og politikken internt og eksternt.  

Nogle medlemmer aktiveres af enkeltsager og hvordan holder man så på dem?  

Fremtidens fagforening, hvad skal den indeholde? En drøftelse der blandt andet er på dagsordenen til 

Regionskonferencen i november.  

TR-funktionen kræver mere tid og energi end hvad der vurderes, men det giver rigtig godt mening for at 

skabe en bred repræsentation og skabe dialog på tværs.  

Gitte ønsker at få snakket mere fagpolitik ind i kommunalpolitik eller regionspolitik, det vil hun gerne høre om 

der er opbakning til og hvordan det kan lade sig at gøre.  



Der er nedsat en Arrangementsgruppe bestående af Lise Stensgaard, Marianne Trudslev, Trine Fischer og 

Gitt Nørgaard. Gitte efterlyser om vi med fordel kunne have en politisk gruppe, der har fokus på møder med 

politikere i regionsråd og byråd.  

Det aftales at der i Arbejdspapir for regionsbestyrelsen skal skrives ind 

På første møde efter generalforsamlingen fastsættes regionsbestyrelsens mål for perioden, evt. 

delmål/pejlemærker, så man har noget at arbejde ud fra og sigte efter. Det kunne f.eks. være hvordan vi får 

en tættere kontakt til studerende, fastsætte et antal politikermøder, hvordan vi ønsker at præge den politiske 

dagsorden, hvordan sætter vi fokus på opgaveglidning, hvordan skabe vi fagpolitisk engagement eller andet.  

Evaluering efter 1 år i forhold til delmål.  

Evaluering inden generalforsamling forår ulige år, for at se om periodens mål er nået.  

I forhold til dagsordenskabelonen så fastholdes orienteringspunkterne, da det vurderes at de er en del af 

grundlaget for bestyrelsens arbejde. Der skal fremover laves en tidsplan i dagsordenen, så 

orienteringspunkterne ikke fylder for meget på møderne.  

 

Pkt. 11: Budgetopfølgning 1. halvår 2021 

Der er brugt 29% af de økonomiske midlerne regionen har til rådighed.  

Generalforsamlingen og de fleste arrangementer i foråret, er blev afholdt virtuelt, og der blev derfor ikke købt 

forplejning.  

Bilag 4:  

Referat: 

Budget gennemgået. Det er blevet besluttet at der bruges lidt midler på frikøb til at støtte Gitte til politiske 

kaffemøder op til KV21 og RV21.  

Marianne B, Anette og Gitte arbejder med at komme med et oplæg til model på regionsbestyrelsesmøde den 

7. oktober. 

 

Pkt. 12: Opfølgning på Ekstraordinært Repræsentantskab afholdt den 27. og 28. august 2021 
Hvilke beslutninger er der taget på mødet og hvilke påvirkninger får det på arbejdet i regionsbestyrelsen 

Evaluering af medlemsmøde før XREP den 23. august 2021. 
Der deltog 19 fysioterapeuter, heraf var de 8 fra regionsbestyrelsen.  

Referat: 
Det blev vedtaget at der kommer 3 netværkskonsulenter. Ansættes centralt men skal arbejde ude regionalt.  

Forslag om at udvide hovedbestyrelse med 1 repræsentantskabsvalgt blev godkendt.  

Nævnet får fremadrettet større beføjelser hvis man som arbejdsgiver ikke opfylder basiskontrakten.  

Det blev vedtaget at arbejdsgiver skal kunne dokumentere at de overholder basiskontrakten, metoden herpå 
er ikke fundet endnu.  

HB forslår et eftersyn af honorering, hvor en arbejdsgruppe gennemgår de forskellige områder.  

Begrænset funktionstid for HB-medlemmer, formand, regionsformænd på 12 år blev nedstemt.  



Samlet blev 15 ud af de 36 forslag godkendt, men nogle punkter skal arbejdes videre med i en anden form.  

Der blev valgt 7 nye til hovedbestyrelsen.  

Regionsbestyrelsen undrer sig over, at der ikke skal være flere stillere til et forslag til repræsentantskabet, 
det kan man overveje at arbejde videre med som et forslag til næste repræsentantskab.  

Regionsbestyrelsen synes det fungerede godt med de forberedende møder, både internt og medlemsmøde, 
op til repræsentantskabet.  

Næste repræsentantskabsmøde er i november 2022.  

På medlemsmødet før XREP var der meget større tilslutning end tidligere. De fleste deltagere ud over 
regionsbestyrelsen var klinikejere med ydernumre.  
Ønskeligt med endnu flere deltagere. Måske der skal laves en pixi udgave af punkterne der skal diskuteres, 
for at tiltrække medlemmer.  
Denne gang og tidligere har vi valgt at det er dem der møder op, der bestemmer hvad de ønsker debat om.  

Der var afsat tre timer til debat. Det var passende.  

 

Pkt. 13: Dimittend opkald 
Efter mødet skal de nyuddannede dimittender have et opkald, hvor vi informere om hvad DFys kan hjælpe 
dem med, hører hvordan det går med jobsøgning, informere om arrangementer osv.  

Gitte tager ringeguide og andet materiale med til regionsbestyrelsen. 

Referat: 
Opgaven er fuldført.  

 

Pkt. 14: EVT. 

Referat:  

Regionsbestyrelseskonference d.12.november og dialogmøde den 13. november. Frikøb d.12.november, 
egen betaling 13.november. Man skal selv melde sig til. Samkørsel aftales d.7.oktober.   

 

Pkt. 15: Planlægning af næste møder 

Dato: 7.oktober 2021, kl. 19.00-21.00 
Sted: Teams møde 
Dagsorden punkter:  

Referat: 
Det skal drøftes hvornår man får frikøb for det arbejde man laver.  
Aftale samkørsel til regionsbestyrelseskonference.  
Datoer for møder forår 2022 

 

Dato: 3. december 2021 kl.9.00-15.30 
Sted: Sofiendalsvej 3, Aalborg 



Dagsorden punkter:  
 

Liselotte Müller deltager måske i mødet, så hun kan møde bestyrelsen og se hvordan vi afholder møder 

Referat: 
Evaluering af indsats op til KV21 og RV21.  

 

Pkt. 16: Evaluering af mødet 

Referat: 
Vi skal blive bedre til at holde dagsordenen.  


