Referat Regionsbestyrelsesmøde
Den 15. februar 2021
Mødet afholdes på Teams
Afbud fra Mikkel
Referatet er skrevet ind i dagsordenen med kursiv.
DAGSORDEN:
Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent
Referat:
Ordstyrer: Maria
Referent: Marianne T

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og tidsplan.
Der er mange punkter på dagsordenen, så det er nødvendigt med stram tidsstyring
Referat:
Gitte: Punkt 13, udsættes til næste gang, fordi Mikkel har afbud
Og Gitte foreslår at vi under pkt. 9. arrangementer, starter med at se på om arrangementsgruppen skal
udvides. Mariann er stoppet og Maria stopper til april, så gruppen har brug for nye medlemmer. Og det kan
være en fordel at få aftalt dette, og derefter gennemgå listen.

Pkt. 3: Opfølgning fra sidst
Referat:
Der er ingen opsamling, ud over det der kommer under punkterne.

Pkt. 4: Orientering fra regionsformand og diskussion af relevante emner
Referat:
Gitte starter med at orientere om, at der netop er indgået aftale om overenskomst på det kommunale
område.
Gitte orienterer om at hun har igangsat at TR i Aalborg kommune øger samarbejdet.

Facebook
17. december. En EU-politiker havde i Nordjyske haft debatindlæg om at fysioterapeuter havde Covid-19
lukket. Så nødvendigt at gå ind og få debatindlæg i Nordjyske, at Fysioterapeuter holder åbent, fordi vi er en
del af sundhedsvæsnet. Gitte lavede et opslag på Facebook med debatindlægget.
5. februar. Nordjyske havde to artikler om hjemmearbejdende danskere, der søger hjælp hos
fysioterapeuter. Gitte lavede et opslag om dette.
MED arbejdet:
-Der er ny udpeget i Frederikshavn kommune. Fys TR har fået de pladser de ønskede. AC-gruppen var
meget selvstændig, Gitte deltog bare som opbakning til organisationsmøde, til hvis det blev nødvendigt at
hjælpe med argumentation.
- Der er fordelt pladser i MED på de Regionale arbejdspladser. Fys TR har fået de pladser vi ønskede. Det
har været et stort arbejde, større end ellers, fordi der i AC ikke er en forening der har en tovholderfunktion og
følger til dørs. I FTF var der en sekretær funktion.
- I Mariagerfjord arbejdes der med genforhandling af MED aftalen, Gitte deltager på AC pladsen. Interessant,
for første gang Gitte skal være med til selve genforhandlingsarbejdet.
Der arbejdes med TR vilkårsaftaler i Hjørring og Mariagerfjord kommuner. Det er især det med at bruge tid
på at sidde i MED udvalg på højere niveauer der udfordrer, vi forsøger at hive kompensation hjem til
Træningsenhederne.
I forbindelse med OK21, er der et organisationssamarbejde i gang. Dels for at koordinere konfliktsteder, der
kan vi ikke byde ind, det planlægges af AC centralt. Og dels for at køre samarbejdet i stilling, til hvis vi ender
ud i konflikt, så der kan arrangeres demonstrationer osv.
KL’ s Sundhedskonference blev afholdt virtuelt. I stedet for en hel dag, så tre to timers møder. Det var fint.
Gitte deltog i en gruppesession på anden dagen. Hun bragte den fysioterapeutiske faglighed ind i dialogen,
og der blev talt rigtigt meget fysioterapi.

Pkt. 5: Kort orientering fra Regionsbestyrelsesmedlemmer
Referat:
Bordet rundt m. diverse nyheder, opdateringer og info fra medlemmernes hverdag.

Pkt. 6: Kort orientering fra Samarbejdsudvalgsmedlem (Marianne Jarlskov Bøgelund)
Den 26. november 2020 afholdt de praktiserende med ydernummer deres årsmøde via Teams.
Den 4. December SU-møde via Teams.
Referat:
Der har været valg til SU.
Marit Larsen Bech fra Nørager Fysioterapi er trådt ud af SU, og Birthe Schelde Nielsen fra Fysioterapien
Aalborg Øst er valgt ind ved fredsvalg.
Det er fortsat Marianne Jarlskov Bøgelund der har plads i Regionsbestyrelsen.
Covid situationen er fast på dagsordenen, så der gives status på udfordringer til SU udvalget.
Der kommer nyt afregningssystem LUNA i 2021.
Årsmødet foregik på Zoom det fungerede fint.

Orienteringen giver efterfølgende anledning til debat om Praksisanalysen, og blandt andet de fyraftensmøder
der har været til dato. Og henstilling til at den tone der anvendes i debatten generelt/på nettet er sober.

Pkt. 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Marianne Trudslev og Trine Fischer)
Herunder spørgsmål til referater der kan findes på hjemmesiden. Eventuelt nyt fra Region Nordjyllands
Hovedudvalg.
TR har afholdt Teams-møder den 30. november og 26. januar.
Referat:
Valg til Regionsbestyrelsen: Trine Fischer og Marianne Trudslev har modtaget genvalg. Lone Guldbæk er
valgt som suppleant. Og der blev givet en opfordring til, at regionale Tillidsrepræsentanter eller regionalt
ansatte, stiller op til regionsbestyrelsen på generalforsamlingen 13/4-21.
Mange af drøftelserne i netværket runder ofte retningslinjer i forhold til covid-19, der er forskellige
retningslinjer på de forskellige arbejdspladser.
Forretningsordenen for TR netværksmøder skal tilpasses.
Næste møde i TR-netværket er den 26/4.

Pkt. 8: Politisk opgavevaretagelse
Der er Kommunal- og regionsrådsvalg tirsdag den 16. november 2021. Bestyrelsen skal tage første drøftelse
af hvilke tiltag der kan laves i den forbindelse.
Referat:
Der er fordele og ulemper ved at mødes med kandidaterne før valget eller de valgte efter de er valgt og der
er fordelt udvalgspladser. Måske vi med erfaringer fra Covid-19 situationen, kan mødes til virtuelle møder
med kandidaterne. Måske det kan være en fordel, måske flere kan fås i tale.
Der kommer noget materiale fra politisk afdeling i sekretariatet – men hvad er det vi ønsker i Region
Nordjylland?
Drøfter flere ideer bl.a.:
- Fysioterapeuter i folkeskolen,
-Udbrede kendskabet til fysioterapeuter i lægepraksis
-Tilbage til arbejdet til syge borgere/arbejdsmarkedsindsatsen
-GOP hvad det er, værdien af rettidig igangsættelse og tilpas mængde træning. Altså rette ressourcer
-Forebyggende indsatser generelt
-Fysioterapeuter til forebyggende indsatser med træning i arbejdstiden/hjemmearbejdsplads også træning
”sammen med kollegaer digitalt”, ergonomi, Sundhedsordninger og andet for at nedsætte sygefravær.
-Fysioterapeutisk indsats i forhold til senfølger Covid 19
-Fysioterapi til demente, der er i kommunerne meget fokus på denne patientgruppe
-Genoptræningstilbud som Aalborg kommunes 3 ugers tilbud i Mou og Ulsted. Brønderslev er ved at oprette
lignende
-Rekrutteringsproblemer, så se på om fysioterapeuter kan løse nogle af opgaverne
Det vil være fint. hvis der laves materiale, som alle interesserede medlemmer kan hente inspiration i til KV21,
ikke bare TR og Regionsbestyrelser.
Gerne talmateriale, eller mulighed for at bede om talmateriale, hvor man kan se hvordan ens
kommune/region ligger i forhold til gennemsnit i DK. Dette kan bruges som udgangspunkt for at deltage i
valgmøder.

Der skal selvfølgelig ses på hvor der er politiske åbninger, muligheder og hvad der rør sig i
samfundsdebatten.
OBS på ansættelse af fysioterapeuter til andre arbejdsopgaver i plejen både kommunalt og regionalt. Vi skal
være Obs på faglighed samt ansættelsesforhold og evt. decentralisering.
Regionsklinik i Hjørring er nu købt af læger. De ønsker desværre ikke at fortsætte regionens ordning, hvor to
fysioterapeuter fra Hjørring kommune, har været ansat som hjælpepersonale. Dette på trods af, at Region
Nordjylland har lavet en undersøgelse af patientoplevet kvalitet i ordningen, og at denne viste stor
tilfredshed.

Pkt. 9: Arrangementer
Pga. Covid-19 har det siden marts 2020 været et stort arbejde at aflyse og flytte arrangementer, så derfor
planlægges nogle arrangementer afholdt virtuelt.
Der er også planer om at prøve at mikse medlemsarrangementer, så dem der ønsker at deltage virtuelt, kan
dette. Gitte har indkøbt kamera til dette, men vigtigt at medlemmerne informeres om at vi er amatører, og de
selv står for at få sig koblet op på arrangementet, det kan vi ikke hjælpe med. Vi mailer kun et link til mødet,
alt andet er medlemmets eget ansvar.
Referat:
Gitte opfordrer til at vi ser på at få nye medlemmer til arrangement gruppens for at aflaste hinanden. Mariann
er stoppet pga. barsel og Maria stopper i regionsbestyrelsen ved generalforsamlingen i april. Lise er fortsat i
gruppen, og derudover melder Trine og Marianne T sig til at blive medlemmer af arrangementsgruppen.
Gitte orienterer om at regionsbestyrelsen har aftalt, at medlemmer af arrangementsgruppen ikke behøver at
sidde i regionsbestyrelsen. Det aftales at Gitte på generalforsamlingen kommer med en opfordring til at
melde sig til gruppen, og informerer om muligheden for at komme med forslag til arrangementer
Arrangementsgruppe opfordres til igen at tage kontakt med de faglige selskaber, for at få ideer, og
samarbejde om arrangementer.
Forslag til kommende arrangementer:
Røntgen/skanning: Hvad kan de forskellige for typer af skanninger?
Referat:
Maria orienterer om at hun ikke er gået videre med det, og opfordrer til at det skal vente til vi må mødes
fysisk.
Lise overtager koordineringen af arrangementet.

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. Christine holder gerne
oplæg, op har tanker om at inddrager generel viden omkring det indre øre og de sygdomme som kan opstå
der, samt hvordan de diagnosticeres og behandles (blandt andet med hjælp af vestibulær rehabilitering).
Derudover arbejder hun også med BPPV (øresten), som også kan inddrages.
Tidspunkt: efterår 2021
Fysisk eller virtuelt?
Referat:
Lise overtager koordineringen af arrangementet.

Skulder f.eks. rotatorcuff. Forslag til fysioterapeut oplægsholder Elizabeth Andreasen.
Der har tidligere været talt om 2021
Referat:
Marianne T kontakter Elisabeth for at høre om hun vil undervise digitalt eller det skal være fysisk fremmøde.
Gerne sammen med læge. Ligesom tidligere afholdt hofte og knæ arrangementer.

Medlemsmøde før Extra Repræsentantskab, dette er udsat til afholdelse den 27.og 28 august 2021.
Medlemsmøde skal afholdes 1-2 uger før selve det Ekstra Repræsentantskabsmøde.
Lokalerne til det oprindeligt planlagte møde den 9. marts er aflyst.
Der skal findes en dato for arrangementet.
Gitte planlægger.
Extra REP behandles også i punkt 12.
Referat:
Der er drøftelser om hvorvidt det skal foregå virtuelt eller med fysisk fremmøde. Der er stemning for at
mødes fysisk så vidt det er muligt.
Mødet planlægges til at foregå på Sofiendalsvej mandag d 23/8-21

DHL-stafet 2021. Afholdes fra tirsdag den 24. august til torsdag 26. august
Det er aftalt at der skal bookes telt igen.
Forslag den 25. august.
Referat:
Gitte arrangerer så vidt muligt telt til den 25/8-21
Efter mødet har Gitte fundet ud af, at det ser ud til at DHL i Aalborg afholdes den 17-19. august i stedet for
ovenstående datoer. Der er dog stadig ikke annonceret noget, og det har ikke været muligt at booke telt.

Gitte har modtaget et forslag til arrangement med Thomas Maribo. Inspireret at en artikel om ham på
fysio.dk. Medlemmet synes et interessant emne kunne være ”smart” rehabilitering – ”den gode
kommunikation – ulighed i sundhed”.
Referat:
Marianne T arbejder videre med arrangementet

Gitte arbejder på et virtuelt medlemsmøde først i marts med Morten Høgh som oplægsholder ”Få bedre
forståelse af smerter”. Kopi af arrangement Midtjylland afholdt i februar. Der vil være kort tilmeldingsfrist,
men hvis vi sender nyhedsbrev ud med arrangementer, så skulle det være muligt at reklamere og sikre
kendskabet til arrangementet.
Referat:
Gitte planlægger
Det bliver 19/3 kl 19-21. 100% virtuelt setup.
Er endnu ikke annonceret.

Jette foreslår Morten Sehsted Münster. Om adfærdsændringer. Relevant i forhold til det fysioterapeutiske
arbejdsliv med egne udfordringer til arbejdsgiveres krav, men også i forhold til at vejlede patienter.
Bøger ”Jytte fra Marketing” og ”Jytte vender tilbage”. https://mortenmunster.com/
Lise planlægger

Planlagte:
Fascie arrangement, den 25. marts kl. 17-18.30.
Det har været planlagt både den 19. maj og den 19. november, begge gange aflyst pga. Covid-19
restriktioner.
For at komme helt udenom at Covid-19 restriktioner driller, så planlægges det nu afholdt virtuelt.
Sekretariatet hjælper med det virtuelle setup.
Referat:
Maria har planlagt og Lise hjælper med videre planlægning.
Der er plads til 150 og der er aktuelt tilmeldt 139.

Den 13. april 2021 Generalforsamling.
Gitte har booket auditorie på UCN. Der kan med Covid-19 tiltag deltage 152 personer.
Lise har booket Denis Nørmark, oplæg om pseudoarbejde.
Der har hen over vinteren været opmærksomhed på, at det kan blive aktuelt at afholde generalforsamlingen
virtuelt. Der er annonceret på fysio.dk og i Fysioterapeuten.
Generalforsamling behandles også under punkt 10.
Referat:
Behandles under punkt 10

11. maj 2021. Funktionelle Lidelser. Oplægsholder Amanda
Netværket for fysioterapeuter der arbejder indenfor Beskæftigelsesindsatsen skal informeres om at mødet
kan have særligt interesse for dem. Det er fysioterapeuter fra Mariagerfjord der står for næste
netværksmøde, og Jette har tidligere kontaktet dem, men de er ikke vendt tilbage. Hvordan sikrer vi at
netværket informeres?
Maria Odefey har planlagt.
Der er booket lokale A+B på Sofiendalsvej i håbet om at mødet kan afholdes fysisk.
Hvad er status på annoncering?
Referat:
Marianne T overtager koordineringen af arrangementet.
Jette skriver til Martin Lehmkuhl Kristensen, Mariagerfjord kommune som står for næste netværksmøde i
Fysioterapeuter der arbejder indenfor Beskæftigelsesindsatsen og orienterer om arrangementet. Hun
foreslår dem at holde netværksmøde samme dag.

Nyt arrangement er Lungefys arrangement, med Barbara Brocki som oplægsholder.
Fysisk fremmøde eller Virtuelt setup afhængigt af covid 19 situationen.
Lise planlægger

Planlagt til den 17. maj kl 19.00
Er endnu ikke annonceret.

Den 7. september 2021. Dorte Birkemose
Lise arrangerer.
Er endnu ikke annonceret

Afholdt
Den 26. november. Praktiserendes årsmøde
Mødet blev afholdt virtuelt. SU sad sammen på Sofiendalsvej, men ved hver sin pc.
Arrangeret af SU og Gitte i samarbejde.
Der deltog 29 fysioterapeuter.

Evaluering af arrangementer 2020:
Det har været svært at få afholdt arrangementer i 2020, Covid-19 har udfordret med restriktioner der har
ændret sig flere gange i løbet af året.
Status er at der har været
Planlagt: 13 arrangementer
Afholdt: 8
Flyttet eller aflyst pga. Covid-19: 7 (nogle har været flyttet flere gange)
Har bestyrelsen planlagt: 7
Er planlagt sammen med andre, f.eks. sekretariatet, SU eller børneterapeut: 6
Der er ikke givet tilskud/sponsorat til arrangementer i 2020
Bilag 1: arrangements opgørelse 2020
Referat:
Snak om at vi har gjort hvad der har været muligt grundet Covid-19 situationen, og også lært af det i
regionsbestyrelsen. Men de tilbagemeldinger vi får er primært positive.

Pkt. 10: Generalforsamling 13. april 2021
-Gitte giver status på om regionernes Generalforsamlinger alle afholdes virtuelt. Den Nordjyske
regionsbestyrelse har på et Teams-møde tilkendegivet, at det bakker op om, at der nu planlægges med
virtuel afholdelse. Begrundelsen er at vi ikke forventer at må samles 80-100 personer, at hvis det bliver
muligt, så vil der være medlemmer der ikke ønsker at deltage i fysiske arrangementer, og derudover er det et
stort arbejde at planlægge en fysisk generalforsamling med spisning osv., et arbejder der er spildt, hvis
generalforsamlingen alligevel ændres til virtuelt, tæt på afholdelsesdatoen.
- Hvis mødet afholdes virtuelt, så skal tidsplanen tilrettes.
- Når tidsplan er tilrettet, lavet Gitte en A4- invitation som kan printes ud og hænges op på arbejdsplads.
Gitte sender til TR, SU-kontaktperson, Mikkel der sender til praktiserende udenfor ydernummer og
Studenterambassadør.
Hjemmesiden skal tilrettes med info om afholdelses måde og tidsplan, hvis der er ændringer.
- Skriftlig beretning. Gitte og sekretariat er i gang med at forberede Skriftlig beretning. Denne forventes
færdig den 22.marts, hvorefter link til den, kan sendes til de nordjyske medlemmer. I samme anledning kan
der reklameres for generalforsamlingen.
- Status på hvem der genopstiller til regionsbestyrelsen, mhp. om vi skal ud at opfordre medlemmer til at
stille op.

- Efter Generalforsamlingen er afholdt, ses der på om der skal afholdes suppleringsvalg til Ekstraordinært
Repræsentantskab. Dette står sekretariatet for.
- Regionsbestyrelsen mødes den 7. april. Her kan regionsbestyrelsen komme med input til den mundtlige
beretning.
Referat:
I alle fem regioner er bestyrelserne nået frem til at generalforsamlingerne afholdes virtuelt. I Region
Hovedstaden har de valgt at udsætte valg til regionsbestyrelsen til efter det Ekstraordinære
Repræsentantskab den 27.+28. august. Regionsbestyrelsen drøfter muligheden for at flytte valghandlingen,
men er enige om at fortsætte planlagte setup med valg til regionsbestyrelsen på generalforsamlingen den
13. april.
Generalforsamlingerne afholdes via Zoom, sekretariat står for bistand mht. afholdelse, bla. af valghandling. I
Zoom er det muligt at op til 9 personer er synlige, dvs. at regionsbestyrelsen kan være synlige under mødet.
Evt. kan Regionsbestyrelsen, hvis restriktionerne tillader det, sidde sammen på Sofiendalsvej, men det skal
afprøves inden, for at sikre at lyd og billeder har en acceptabel kvalitet.
Drøftelse af hvordan regionsbestyrelsen bliver synlige den aften med virtuelt set up.
Tidsplan for generalforsamlingen drøftes. Tidsplanen meldes ikke ud på hjemmesiden. Kun den overordnede
tidsramme, altså start og slut.
Tidsplan: Start generalforsamling kl. 18.00
Forventes at vare ca. 2 timer. Umiddelbart derefter Dennis Nørmark i ca. 1½ time. Med start senest kl. 20.15.
Slutter ca. 21.45.
OBS der skal stå noget på hjemmesiden om, at man skal logge på i god tid, så man er klar når mødet starter
kl. 18.00.
Skriftlig beretning: Vigtigt at fremhæve
- Aalborg sagen (-19% på GOP pakker) – og ikke mindst håndteringen af den, nyt tiltag, udbrede kendskabet
- opfordring til deltagelse i politiske dagsordner lokalt
- gode drøftelser omkring praksissektoren i regionsbestyrelsen
- Samarbejdet med AC og Gittes store arbejde med at sikre MED pladser lokalt.
Meld gerne ind til Gitte – regionsbestyrelsen - hvis vi har emner til beretningen.
Gitte sender den skriftlige beretning til regionsbestyrelsen så vi kan melde ind med rettelser og input. Inkl.
faktatjek
Mundtlig beretning:
Forslag om at Gitte evt. optager en video med beretningen inden aftenen.
Gitte laver et udkast til mundtlige beretning, sendes med dagsordenen ud inden næste møde i
regionsbestyrelsen den 7/4, således at vi har mulighed for at komme med input til mødet.
Mht. sammensætningen i bestyrelsen har det i denne periode været meget bredt sammensat, hvilket har
været positivt og givet grobund for gode og konstruktive drøftelser.
Maria genopstiller ikke
Jette, Lise og AK genopstiller til regionsbestyrelsen. Mikkel ved vi ikke pt.
Trine, Marianne Trudslev og Marianne Bøgelund er ikke på valg. Det er valgt at henholdsvis
Tillidsrepræsentanter og SU.
Til den mundtlig beretning under punkt om arrangementer, så ide at efterlyse medlemmer til arrangementsgruppen, plus info at vi gerne tager imod ideer til arrangementer.

Pkt. 11: Budgetopfølgning 4. kvartal 2020. Regnskab 2020
Da dagsordenen laves og sendes, har vi ikke modtaget regnskabet for 2020. Hvis det kommer inden mødet,
eftersendes det.
Referat:
De foreløbige regnskaber vil først være klar omkring den 1. marts. Punktet kommer på dagsordenen på
mødet den 7. april.
Pkt.12: Budget 2021-2022
Der skal laves budget for de næste to år. Disse skal fremlægges på generalforsamlingen i april.
Gitte bruger regnskabet for foregående år, til at se hvad udgifter har været, og opjustere disse til forventet
udgift. Derudover skal regnskab 2020 være færdigt, så det er opgjort hvad der kan overføres fra 2020 til
2021. Derfor er punktet afhængig af om vi når at få regnskabet for 2020.
Da dagordene laves og sendes ud, har vi ikke modtaget regnskabet for 2020.
Budget 2021 og 2022 kommer derfor på dagsordenen igen på mødet den 7. april 2021.
Referat:
Vi får først det endelige regnskab 1. marts. Punktet kommer på dagsordenen på mødet den 7. april.

Pkt. 13: Repræsentantskab 2020 og Ekstraordinært Repræsentantskab 27.+ 28. august 2021
- Status på Repræsentantskab der blev afholdt den 6. januar, og information om planer for Ekstraordinært
Repræsentantskab 2021.
- Regionsformænd arbejder på punkt der skal fremsættes af Hovedbestyrelsen, om Styrkelse af det
decentrale led i DFys
- Hvis der kommer et forslag om 3. årige Repræsentantskabs perioder, så påvirker det
Regionsbestyrelserne. F.eks. deres pladser i Repræsentantskabet.
Referat:
Ovenstående giver anledning til debat/drøftelser i regionsbestyrelsen. Bl.a.
Drøftelse i regionsbestyrelsen om oplevelsen af mødet og det virtuelle setup.
På mødet blev der spurgt til Dansk Selskab for Fysioterapis regnskab, da det ikke findes på DSF’s
hjemmeside eller andet sted. De får 2 mio af DFys kontingentindtægter og der ønskes åbenhed om hvad
pengene bruges til. Anerkendelse af det store arbejde DFS bidrager med, men underligt at alle regnskaber
ikke er synlige.
Der ønskes synlighed om hvad DFys kontingentindtægter bruges til også de penge der sendes videre til
faglige selskaber, til regionsbestyrelserne mv.
Drøftelse af Repræsentantskabs perioden til tre årig. Hvis man ændrer denne valgperiode, skal man huske
hvilke andre valgperioder det vil påvirke – valg til regionsbestyrelserne, formand, regionsformænd osv.
Vi har fra regionsbestyrelsens side et ønske om at opruste lokalt. DFys skal være mere synlig. At vi bedre
kan aflaste Gitte i det store arbejde hun laver. Der kommer flere og flere opgaver til regionsformændene og
de lokale TR. Samarbejdet omkring overgangen til AC og MED pladser har især fyldt rigtigt meget lokalt.
Og et opmærksomhedspunkt om at man som ene regionsformand har en del indkapslet viden. Det kan være
sårbart.
Opbakning til Gitte til at arbejde videre med et forslag om at opruste de fem regioner med
Organiseringskonsulenter og regionale næstformænd/sekretariatsmedarbejdere.
Medlemmerne tættere på foreningen- foreningen tættere på medlemmerne

Et regionsbestyrelsesmedlem er via sine mange år som aktiv i regionsbestyrelsen og valgt til
Repræsentantskabet, blevet bevidst om hvor mange forskelligartede og modsatrettede sektorer DFys
rummer og skal servicere.

Pkt. 14: Nye arbejdsområder for fysioterapeuter. Mikkel Graversen arbejder på plejehjem og Bosted.
Mikkel holder oplæg om hvad han ser, at den fysioterapeutiske profession bidrager med på de
arbejdspladser. Regionsbestyrelsen kan drage nytte af den viden, så vi sammen kan tale området op, og
forhåbentlig skabe job for fysioterapeuter.
Referat:
Udsættes til næste møde d 7/4-21 da Mikkel ikke deltager d.d.
Marianne Bøgelund arbejder for tiden en dag om ugen på Aalborg universitet. Er ansat til at hjælpe forskere i
Covid-19 laboratorier til bedre arbejdsgange og til at behandle deres skader. Gitte melder ind til
Fysioterapeutens redaktør, om det er noget de kan skrive en artikel om, de efterlyser nemlig information om
Fysioterapeuter der arbejder i nye arbejdsområder/ anderledes stillinger.

Pkt. 15. Covid-19 status
Fysioterapeuter er en del af sundhedsvæsnet og derfor kan patienter få fysioterapeutisk behandling. Men
fysioterapeuter er stadigvæk meget påvirkered at Covid-19 i forhold til restriktioner, opgaver osv.
- Vacciner. SU-koordinator Preben Weller har været i dialog med SU-embedsmænd for at sikre, at den
fysioterapeutiske praksissektor, både indenfor og udenfor Sygesikringen, huskes når personale i
praksissektoren vaccineres. Gitte har erfaret at der er forskellig praksis, på de to nordjyske somatiske
hospitaler. På Regionshospital Nordjylland er fysioterapeuter der arbejder på Covid-19 afsnit, vaccineret
sammen med andre faggrupper der er Covid-19 frontpersonale. På Aalborg Universitetshospital, bliver
Covid-19 frontpersonale vaccineret efter ansættelsessted, så fysioterapeuter der er ansat i den centrale
fysioterapi, er ikke blevet vaccineret, selvom de har deres daglige arbejde på Covid-19 afsnit. TR og ledere
har presset på for at gøre opmærksom på problematikken og ændret strategien. Gitte har gjort opmærksom
på problematikken på samarbejdsmøde med Regionsrådsformand og ledende medarbejdere.
- Danske Fysioterapeuters Forhandlingskonsulent og TR arbejder i kommuner og regionalt med at sikre
fysioterapeuters vilkår og aflønning, i forbindelse med det behov der er for at medarbejdere udviser
fleksibilitet og løser Covid-19 udløste opgaver.
Status fra bestyrelsens medlemmer, hvis der er nyt om emnet
Referat:
Oplevelsen fra mange fysioterapeuter er at vi hele tiden skal gøre opmærksomme på vores faggruppe
eksempelvis når man snakker teststrategi, vaccinationsstrategi mv. Vi er frontpersonale, men
imærkværdigvis ikke naturligt med i de forskellige strategier.
Oplevelsen fra kollegaer er at nogle fysioterapeuter kan testes i arbejdstiden andre ikke.
Obs på at hvis vi får bivirkninger af vaccine skal det meldes til sundhedsstyrelsen. Og hvis man smittes med
Covid-19 via arbejdet skal det meldes som en arbejdsskade.
Status på vaccination af Covid-19 frontpersonale på Aalborg Universitetshospital er, at en gruppe af disse
ergo- og fysioterapeuter er blevet vaccineret fredag den 12. februar. God nyhed.

Pkt. 16: Dimittend opkald 2021.
Der skal ringes til dimittender i april og september. Dette skal planlægges.

Referat:
Såfremt vi kan mødes d. 7/4 ringer vi rundt efter mødet. Ellers må vi sende mail/skriver vi rundt. Gitte
undersøger hvad de gør i de andre regioner.

Pkt. 17: EVT.
Referat:
Lise er med i Fokusgruppe om ”Vilkår for foreningsarbejde”. Hun har deltaget i første møde ud af to.

Pkt. 18: Planlægning af næste møde
Dato: 7. april 2021
Sted: Lokale A Sofiendalsvej
Dagsorden punkter:
- Planlægning af Generalforsamling den 13. april.
- Budget 2021 og 2022.
Referat:
- Regnskab 2020
- Punkt 13. fra dagens møde.
- Måske nyt om 25års jubilæumsfejring

Dato: 11. maj 2021
Sted: Lokale B Sofiendalsvej
Dagsorden:
- Første møde i nyvalgt RB. Revision af Forretningsorden og arbejdspapir
- Planlægning af kommende møder
Referat:
Introduktion af nye medlemmer til bestyrelsens arbejde. Spørge om nogen vil med i Arrangementsgruppen.
- Planlægge efterårets møder
- Planlægge dimittend ringerunde september
- XREP i august, emner og praktiske forhold med kørsel, om suppleanter deltager osv.

Pkt. 19: Evaluering af mødet
Referat:
Det har fungeret fint med det virtuelle møde.
Skal alle arrangementer vendes på alle møder, eller kan vi ”spare tid” på møderne, ved at det hele ikke skal
op hver gang?

