Referat Regionsbestyrelsesmøde
Den 31. januar 2022 kl. 9.00-15.30
Virtuelt Teams møde
Afbud: Lise Stensgaard.
Anette Bregenov er med fra kl.11:00
DAGSORDEN:
Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent (5 minutter)
Referat:
Referent: Jette med 30 min fravær
Ordstyrer: Gitte

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og aftale tidsplan (5 minutter)
Referat:
Pkt. 11 tages efter pkt. 7.

Pkt. 3: Opfølgning fra sidst (5 minutter)
Referat:
Intet at tilføje

Pkt. 4: Orientering fra regionsformand og diskussion af relevante emner (50 minutter)
Referat:
Vinter mia.
Regeringen gav i december måned 1 mia. til det trængte hospitalsvæsen, for at det kan komme igennem Corona
vinteren.
Til Region Nordjylland gav det 103 millioner.
De faglige organisationer blev inviteret til forhandling, og til denne var der lavet et udkast til en aftale, hvor
fysioterapeuter også var nævnt. Det er de også i den endelige aftale. Herunder at tværgående personale også kan få
del i midlerne. Superpositivt, men nogle lange forhandlingsdage, som endte med, at det var Forhandlingsudvalget,
hvor Gitte har en AC-plads og den regionale ledelse, der afsluttede aftalen.
Det er regionens ledelse og hospitalsledelserne, der bestemmer, hvilke afdelinger, der er inkluderet i aftalen,
selvfølgelig med input fra de faglige organisationer. En god proces.
Efterfølgende er der opstået uenighed om fysioterapeuter og ergoterapeuter på Neuroenhed Nord. Gitte arbejder på,
at de to faggrupper også får del i puljen. Det er Gittes klare holdning, at det var aftalen under forhandlingerne.
Der er møde i Forhandlingsudvalget den 2. februar, også her vil Gitte tage emnet op.
Aalborg kommune har fået ny forvaltningsstruktur pr. 1 januar og dermed nye TR-områder. Også en ny TR på et
område, der ikke har været TR dækket før.
Der er udpeget TR til pladser i det nye MED system, og fysioterapeuters TR har pladser i relevante udvalg, og som
noget helt nyt har fysioterapeuterne fået en suppleant plads i Hoved-MED.
Aalborg kommune har aktuelt lukket Rehabiliteringscenter Mou ned for at overflytte personalet til plejehjem, fordi der
er mange sygemeldte på plejehjem.
Den landsdækkende Fælleserklæring tillader dette, med opfordring til at lave lokale aftaler, der nærmere beskriver
hvordan, hvor længe, med hvilke opgaver og hvornår den lokale aftale stopper.
Det var et uheldigt forløb, hvor Aalborg kommune ikke havde inviteret hverken den rigtige TR, eller DFys eller

Ergoterapeut foreningens Regionsformand eller forhandlingskonsulent. Fra FOA og DSR var faglig organisationer
inviteret.
Så det blev med nogle dages forsinkelse, at der blev forhandlet for fysioterapeuter og ergoterapeuter. Aktuelt løber
aftalen indtil den 22. februar.
Dialogmøde, regionskonference, fagkongres mv.
Tilbagemelding på evaluering af Regionskonference og Dialogmøde, Regionsbestyrelsen gav på foregående møde
Dialogmødet tæsk. HB har haft evaluering fra deltagerne på dagsordenen på et HB-møde. Der var enighed om, at
dagen og Deltager Danmark ikke levede op til forventningerne. Deltager Danmark får denne information.
Fagkongres den 17.-19. marts i Odense. Som noget nyt startes med en studerendedag onsdag den 16. marts. Gitte
deltager for at være synlig og gå i dialog, og håber der også deltager nordjyske studerende.
På REP 2018 blev det vedtaget, at der skulle laves en undersøgelse af, hvad fysioterapeuter forstår ved Faglighed i
Fysioterapi. Hvad mener fysioterapeuter udgør kernen i fagligheden? Denne viden bruges til at opnå synlighed af
professionen. I november og december blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse.
DSF og HB har på et nyligt møde fået præsenteret rapporten. Spændende læsning.
Emnet kommer på Fagkongressen, og derudover er der planer om regionale møder. Gitte ved ikke mere, men forvent
et arrangement.
Psykiatriplan. HB og Regionsformænd taler om, hvordan vi griber arbejdet med planen an. Politisk udspil fra
Christiansborg afventes. Gitte tænker også bestyrelsens politisk gruppe ind. Måske et møde med regionens nye
psykiatriudvalg til møde med fysioterapeuter i psykiatrien og måske en fra det faglige selskab for psykiatri og mental
sundhed.
Netværkskonsulenter, vedtaget på XREP i august 2021.
HB har nedsat arbejdsgruppe bestående af regionsformændene. De har arbejdet med Stillingsbeskrivelse og
stillingsopslag. Proces sættes i gang her snart. Håber de kan tiltræde 1. maj. Fordeling af de tre netværkskonsulenter
er en på Sjælland, en i region Syd DK og en i Region Midt og Nordjylland.
-Gerne en fysioterapeut blandt de tre, men vigtigst personerne har talent for at skabe netværk.
- Samtaler med alle tre i en pulje, så man finder et godt team.
Stillingerne slås op i uge 6 med ansøgningsfrist den 13. marts
Ansat fra 1. maj.
Opfordring til at overveje om stillingen er noget for Regionsbestyrelses medlemmer eller de kender en fysioterapeut
eller anden, der skal have information om stillingerne. Gitte opfordrer til, at Regionsbestyrelsen hjælper med at sprede
budskabet.
Det snakkes om, at det med stor fordel vil være en fysioterapeut, så det ikke kræver mere af regionernes bestyrelse
og formænd. Men også at det vil gøre det lettere at forklare hvilke problematikker, der er ”på gulvet” for den enkelte
fysioterapeut, som kan være en hindring for at skabe et brugbart netværk.
For mange krav til ansøgerne vil også kunne gøre nogle ting mere besværlige. – Regionsformændene har tænkt
mange tanker ift. hvilke erfaringer og uddannelser der kan være relevante blandt ansøgere. Regionsbestyrelsen
ønsker, at uddannelsen som fysioterapeut prioriteres højt, når der ansættes.
DSF og HB har haft det halvårlige samarbejdsmøde.
Emne var bl.a. fælles arbejdsområder. Hvor der bl.a. var fokus på studerende og dimittender og udbredelse af viden
om de faglige selskaber til disse medlemmer. Nu skal samarbejdsgruppen mellem HB og DSF arbejde videre med de
forskellige forslag.
Mangel på velfærdsuddannede og opgaveudvikling:
Vi RF har temadrøftelser om emnet. Et af vores fokus punkter er, at man skal sætte ind med forebyggelse for at få
plejeressourcerne til at række.
Nogle kommuner i DK bruger økonomi til rekruttering og fastholdelse, Gitte efterlyser, om det er noget, som
bestyrelsen har hørt om?
Der er sat en penge af til netop dette i Thisted kommunen, 3,9 mio. til bedre bemanding, 2,6 mio. til rekruttering og
fagligeudviklingspotentialer. Sundhedsområdet er styrket med 1,4 mio. (§119). Det er primært til plejen, ikke til
terapeuter.
Morsø har oplevet meget få ansøgninger til 2 stillinger. Der har været kontakt til DSA, og de kunne oplyse, at der var 3
ledige fysioterapeuter i en 100 km radius. Der er pt ikke så mange ledige, som der tidligere er set. (Se information
under punkt 8)
Der er tiltag/projekt omkring plejen i Jammerbugt, der er det primært bundet op på omsorg samtalerne efter 5.
sygedag (inden for 1. mdr.), herunder med snak med fastholdelseskonsulent, mhp. at få hjælp til rette tiltag eks. §56,
psykologhjælp (støttende samtaler) eller fysioterapi.
Der er lignende tiltag i Vesthimmerlands kommune.

Et Regionsbestyrelsesmedlem spørger ind til Kompetencefonden.
Gitte informerer om, at regionsformændene har opfordret sekretariatet til hurtigst muligt at informere TR og ledere om
mulighederne i at søge fonden og hvordan, da midlerne fordeles efter ”først til mølle” princippet.

Pause (10 minutter)
Pkt. 5: Kort orientering fra Regionsbestyrelsesmedlemmer om bestyrelsesrelevante emner (35 minutter)
Referat: Lukket punkt

Pkt. 6: Kort orientering fra Samarbejdsudvalgsmedlemmer (Marianne Bøgelund) (5 minutter)
Der har ikke været afholdt møder siden sidste Regionsbestyrelsesmøde. Der har ikke været sager, der er har været i
håndteret.
Referat:
Der skal i foråret forhandles overenskomst for de praktiserende fysioterapeuter med ydernummer. Der har været
kravsindsamling blandt de medlemmer, der arbejder indenfor overenskomsten med RLTN, og krav er nu sendt til
modparten.
I nogle nordjyske kommuner er der nye/gamle Vederlagsfrie patienter, der ikke kan komme ind i ordningen, f.eks. efter
et GOP eller §86 forløb. Her tager nogle kommuner over, og giver patienterne et tilbud, for at de ikke skal falde
yderligere i funktionsniveau. Det er svært at bevise, at der er ventetid på det Vederlagsfri tilbud. Det kunne ellers være
med til at påpege behovet for flere ydernumre og højere økonomi ramme. Desværre kan de praktiserende med
ydernummer, ikke melde ventetider ind på Sundhed.dk, da de ikke kan differentiere ventetider på §51 almen og §62
Vederlagsfri. DFys har igennem flere år påpeget dette problem overfor RLTN.
Vi taler om den vederlagsfriordning, og de udfordringer der er med dette område. Dette er helt klart et problem som
bør bringes op politisk.

Pkt. 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Trine Fischer og Marianne Trudslev) (15 minutter)
Herunder spørgsmål til referater der kan findes på hjemmesiden. Eventuelt nyt fra Region Nordjyllands Hovedudvalg
(Annette Bregenov).
Referat:
Der har ikke været TR-møde siden sidst.
Region Nordjyllands Hovedudvalg:
Der er ikke så meget specifik møntet på fysioterapeuter. Aktuelt i Region Nordjyllands hovedudvalgsmøde d. 31.01 er
der et punkt på med regional kompetenceudvikling for erfarne sygeplejersker. Der er planer om kompetenceudvikling
regionalt mhp. bl.a at:
• Sikre kontinuerlig kompetenceudvikling.
• Gøre det fagligt spændende at være ansat som sygeplejerske
• Fastholde /rekrutterer.
Dette formentligt et tiltag med baggrund i at fastholde sygeplejersker. I princippet kunne det også være relevant og
lige så vigtigt for andre grupper - fysioterapeuter, ergoterapeuter og Bioanalytikere. (Vi skal oftest på eksterne kurser
udefra, men er udfordret at et magert kursusbudget.)
I forhold til NAU (Ny Aalborg Universitetshospital) er det fortsat en udfordring med at se/finde den fysiske nødvendige
plads til at alle kan udføre deres opgaver tilfredsstillende både ift. patienter, dokumentation og udvikling.
Annette tager en snak med FTR på Ålborg sygehus ift. at samarbejde fremad og de punkter, der kommer op på region
Nordjyllands hovedudvalgsmøder.

Pkt. 8: Politisk opgavevaretagelse (20 minutter)
Status fra politisk gruppe
Referat:
Politisk gruppe holder møde efter regionsbestyrelsesmødet.
Gitte foreslår at første fokus er møde med Mads Duedahl. Han må være kommet lidt ”på plads” på stolen, og det kan
vi nok ikke forvente af kommunernes sundhedsudvalg. Så derfor ham først.
Gene samme model som lyttemøde med Ulla Astman. Give TR mulighed for dialog, og vi kommer bredt omkring alle
sektorer i regionen, også mangel på nye ydernumre osv.
Annette mener, vi skal overveje ikke at være for tidligt ude ved politikerne, før de er nået at lande på taburetten, og
har nået at få rammesat deres udvalgspost.
Mette foreslår, at sundhedsudvalgene gerne skal være informeret om fysioterapeuter og professionens værdi, inden
budgetforhandlingerne i byrådsperiodens 2. år, da de store besparelser oftest ligger der. Altså inden sommerferien
2023.

Der kommer et forslag til, at mødet med Mads Duedahl måske kan afholdes, så de forskellige sektorer ikke sidder og
venter og hører hinandens oplæg, men i grupper mødes med Mads, hvor de leverer en præsentation for ham.
Opgaveudvikling:
Gitte har holdt møde med Susanne Arildsen fys leder klinik Medicin Regionshospital Nordjylland. Dialog om deres
tanker og planer. De gør, som på Aalborg universitetshospital, central ansættelse. Der opleves efterspørgsel på
Fysioterapeutiske kompetencer.
Det er aftalt, at Gitte skal til møde med fysioterapeuterne i ”klinik Akut”, hvor de kan fortælle om deres overvejelser,
bekymringer og ideer.
Ledighedstal DSA december 2021:
I hele landet 2% ledighedsberørte og ca. 1% fuldtidsledige. Gitte hører, at i Hovedstaden og på Sjælland er der til
nogle jobs meget få ansøgere.
Nordjylland
ledighedsberørte 3,2 % = 47 fysioterapeuter
Fuldtidsledige under 2% = ca. 22.
Der har i hele 2021 været færre ledige end i 2020
Og under punkt 3, informerede Mette om meget få ansøgere til ledige stillinger.
Marianne T tror, at vi skal være åbne overfor, at ledighedstal ikke er det korrekte billede på, hvor mange
fysioterapeuter, der er jobsøgende. Hun tror, at mange arbejder i perifere jobs eller opgaveudvikling med overvejende
pleje, og de er interesserede i at få jobs der er mere fysioterapeut professions relevante.
Mette tror, at ledighedstallene har en ”fejlmargin”, fordi der er unge der ikke er medlem af DSA og derfor ikke fremgår
af statistikkerne.
Vi aftalte på mødet i december, at vi skulle igangsætte, at der blev lavet et netværkstilbud for fysioterapeuter i
opgaveglidnings/udviklings stillinger, hvor de kan mødes til konstruktiv dialog med videns og erfaringsdeling, samt
gode historier og problemløsningsforslag fysioterapeuterne imellem.
Gitte har det i kalenderen i uge 7, så der skal der arbejdes med det.
Gitte deltog i et virtuelt medlemsmøde afholdt i Midt, nyuddannet informerede om egne oplevelser på
arbejdsmarkedet. Hvordan hun havde været udfordret i forhold til job på ”nye” arbejdsområdet og hendes refleksioner
og gode råd til nyuddannede.
Godt arrangement som Gitte synes vi skal kopiere, og oplægsholder er med på den.
Gitte spørger hvad bestyrelsen mener?
Denne foreslår at der ud over den nyuddannede, også kommer oplæg fra Tillidsrepræsentant, hvor de nyuddannede
hører hvad de kan få ud af at kontakte denne, på den arbejdsplads hvor de søger job, og meget gerne også et oplæg
fra DSA. Derved får de nyuddannede flere vikler på at skulle starte op i en opgaveudviklingsstilling.
Et trekløver oplæg.

Annette fortæller, at historien om en fysioterapeut der går fast på en sengeafdeling, har fået stor ros i Region
Nordjyllands nyheder. Annette sender nyheden til bestyrelsen
Fra FB: 4. januar 2022 Aalborg Universitetshospital
Nasim Gregersen (th) er fysioterapeut. Men hun er også så meget mere
I et år har hun været fast tilknyttet et af vores mave-tarmkirurgiske sengeafsnit, hvor hun både har skabt større
kontinuitet for patienterne og sig selv – og nok så vigtigt: aflastet sygeplejerskerne, så de kunne få mere tid til
kerneopgaverne.
Samtidig har Nasim opdaget, hvor meget mening hendes faglighed giver i en plejekontekst. Hvor hun tidligere kom
meget ind og ud på afdelinger, kan hun nu både vurdere patientens fysioterapibehov og være med til at udføre
behandlingen.
- Der er rigtig meget fysioterapi i at tage en skjorte på, gå ud til madvognen eller tage et bad – og det er ting, der giver
mening for patienten, fremfor hvis jeg bare kom og spurgte, om han kunne komme op at sidde i sengen. Og det giver
hurtigere genoptræning, siger Nasim.
Hun kan godt lide at arbejde tværfagligt, hvor de forskellige fagligheder spiller sammen og lærer af hinanden – og
sætter pris på at være en større del af patientforløbet.
- Jeg er blevet rigtig godt modtaget og har fået plads til at finde min rolle i det kliniske team. Jeg skulle finde ud af,
hvad der var fysioterapeut-relevant og aflastede sygeplejerskerne. Det er spændende kun at være på ét afsnit og
opleve patienterne over længere tid – det giver god tid til at få en relation til patienter, og jeg kan bedre se, om mit
arbejde giver pote, siger Nasim.
Og det gør det, giver pote. Faktisk så meget, at afsnittet netop har ansat endnu en fysioterapeut, Katrine Pedersen
(mf).
- Tanken er, at fysioterapeuterne skal mere ind over udskrivelse af patienter og kontakt til hjemmeplejen, da de kan
vurdere hjælpemidler og behov for rehabilitering eller aflastning på en helt anden måde, end vi er vant til, siger
afsnitsledende sygeplejerske Sanne Brunø-Madsen (tv) og fortsætter:

- Jeg er overbevist om, at tilknytningen af fysioterapeuter giver både kortere forløb og bedre mobilisering af
patienterne – i tilgift til aflastningen af sygeplejerskerne. Det er en ren win-win, og jeg vil anbefale det som en
mulighed for både andre afsnit og fysioterapeuter, der har lyst til at blive en mere integreret del af det kliniske team og
ikke er bange for at udfordre sine faggrænser.

Pkt. 9 Arrangementer (Trine Fischer, Lise Stensgaard og Marianne Trudslev) (25 minutter)
Den 3. marts er der planlagt fascie arrangement. Annoncering blev diskuteret på mødet i december, Trine
informerer.
Jubilæums arrangement den 21. april for dem der har haft 25- og 40- og 50-års jubilæum i DFys. Der er uvist hvor
mange der ønsker at deltage i et sådant arrangement, derfor er der booket lokaler både på UCN og Sofiendalsvej.
Arrangementsgruppe giver status over planer for kommende arrangementer.
Referat:
I forhold til Fascie arrangementet havde Trine bedt om annoncering som medlemsarrangement og ikke et kursus, for
det er ikke det, som vi afholder regionalt, ligesom der stod oplægsholder og ikke underviser. Da Trine erfarede ,at
sekretariat havde ændret på ordlyd, bad hun om at få det ændret.
Annoncering skal ændres, så der ikke længere står krav om Coronapas.
Der er venteliste til arrangementet. Det aftales, at dem på venteliste tilbydes at deltage virtuelt via Conference Cam.
Derudover åbnes tilmelding igen, så dem der har lyst kan være med på Teams. Det skal annonceres, så det er
tydeligt, at vi ikke kan hjælpe med teknisk support, at man hjemme i sofaen får mulighed for at se og lytte med, og kan
stille spørgsmål i chatten.
Lad os afprøve det, det har tidligere været efterspurgt, og vi skal have høstet erfaringer i om det duer eller ej.
Jubilæums arrangement 21.april.
Stort og lille lokale booket.
Liselotte fra sekretariat arbejder på at finde oplægsholder. Vi RF har sagt max 20.000kr pr region.
Forplejning, det er en fejring. Hvad tænker I?
Der er 260 fysioterapeuter, der skal inviteres, men bestyrelsen tror ikke, at der deltager flere end der kan være på
Sofiendalsvej. Der er umiddelbart mest opbakning til at være på Sofiendalsvej.
Det er svært at sige, hvad det skal være forplejningen i det, det afhænger af hvor mange der kommer, og hvornår det
ligger på dagen. Der stilles forslag om Tapas platte.
Efter mødet har Gitte fået information om at der måske ikke kan skaffes oplægsholder til det Nordjyske møde den 21.
april. Mødet flyttes til den 19. april.
Kopi af region midt arrangement. Se punkt 8. Gitte går videre med arrangementet.
GN har også kontakten til Danske Selskab for Sportsfysioterapi. Har sidst hørt fra dem i november, hvor de ville vende
tilbage med nyt datoforslag, nu hvor Gitte meddelte at uge 8 ikke duede i Nordjylland pga. Vinterferie-uge.
Emner er de faglige kataloger "akillessene ruptur" og "non-traumatiske skulderskader". underviser på fyraftensmødet,
Mikkel Ammentorp
Gitte har nyligt rykket for nyt datoforslag.
Desværre er der opstået en kommunikations fejl. De beklager forløbet, og Gitte har opfordret til, at de vender tilbage
når det bliver aktuelt igen, for vi stiller meget gerne op til samarbejde, lokaler og annoncering.
Faglighed i Fysioterapi.
Der planlægges regionale arrangementer. Mere ved Gitte ikke, men hun har bakket på og sagt god ide, og
bestyrelsen gør det samme.
Skulder arrangement 17. maj? Vi prøver at flytte det til 19. maj, så det ligger i forlængelse med bestyrelsesmødet.
Emnet er Bankart og instabil skulder, det må meget gerne afholdes på Sofiendalsvej, gerne med en virtuel mulighed.
Hvis vi holder for meget på UCN, kan det måske forvirre, hvem der står for arrangementet.
Trine taler arrangement om Okklusionstræning. Det foreslås, at der tages kontakt til Thovaldur Pallson eller Peter
Larsen, for at få hjælp til at få mere forskning ud i praksis.
Vi snakker kort om DSF og muligheden for at invitere selskaberne ind, dette for at bedre samarbejdet med
selskaberne
Generelt:
Ift. Coronapas er det anbefalingen af følge myndighederne, så derudover er der ingen krav fra DFys. Det er ærgerligt,
at vi har oplevet, at der blev rettet i teksten, når et arrangement sendes ind til annoncering.
Det er forsat vigtigt, at vi får det annonceret, at det er en teaser eller inspiration til et nyt område, ikke at det er konkret
undersøgelsesmetode. Man er oplægsholder, og det er aldrig et kursus.
Dialogen falder på, hvordan bestyrelsen håndterer dialog mellem møderne. Er der nogle ting, som kræver hurtigt svar,
så skrives HASTER + Deadline i emnefeltet.

Pkt. 10: Budget 2022. (25 minutter)
Forventer ikke at der på mødet er kommet et regnskab for 2021. Budgetopfølgning 3. kvartal 2021 viste, at der var
brugt 44% af årets midler. U-forbrugte midler kan overføres fra 2021 til 2022.
Til generalforsamlingen 2021 blev der lavet og godkendt en budget for 2022. Dette opdateres, når vi kender beløbet
der kan overføres til 2022, og tilrettes efter det reelle forbrug i 2021 på de forskellige poster.
På mødet kan bestyrelsen komme med forslag til budget 2022, og om der er udgifter vi skal være opmærksomme på,
eller tiltag som bestyrelsen ønsker at sætte i gang i 2022.
Bilag 1. Budget 2022 1. udkast
Referat:
Der er ikke kommet regnskab for 2021. Så det er usikkert, hvor meget vi kan overføre til 2022. GN får ind for, at vi
beder om overførsel af mest muligt.
-Vi skal i gang med netværkskonsulenterne, og forhåbentligt er der mange, der ønsker at komme i gang med netværk,
og der vil der måske være udgifter i starten til forplejning eller andet. Så det kommer godt i gang.
- Hvis afsted på Folkemøde 2022 eller 2023 så koster det også.
Forskellen på budget 2021 og 2022. er at det afsatte beløb til Generalforsamling 106.4, i 2022 er lagt på
medlemsarrangementer 106.5. 106.5 er lavere i 2022 end i 2021. Det skyldes, at i 2021 blev alle overførte fra 2020
lagt på medlemsarrangementer. Det er den, vi bruger at justere op og ned.
Gitte har købt ny telefon, den nuværende har svært ved at opdatere og køre f.eks. regnskabsbilags programmet hos
DFys.
Gitte foreslår, at der laves en underkolonne under 106.3 Regionsbestyrelse, der hedder politisk gruppe, ligesom der
under medlemsaktiviteter er en, der hedder Arrangementsgruppe. Dette aftales.
Gitte spørger til, om bestyrelsen har tiltag, som de ønsker at igangsætte. Bla. om bestyrelsen vil deltage på
Folkemødet. Dette tages under punkt 12, og indregnes i budget 2022 og 2023 hvis det bliver aktuelt.

Frokost (30 minutter)
Pkt. 11: Formands og Regionsformandsvalg 2022 (25 minutter)
Der er formandsvalg med virtuelle valgmøder i januar og første valgperiode 27. januar til 10. februar. Hvis ikke en
kandidat opnår over 50% af stemmerne, går de to kandidater med flest stemmer videre til anden valgrunde, som
afholdes den 21. februar til den 7. marts. Nyvalgt formand tiltræder 1. april.
Tidsplanen for formandsvalg kan findes på hjemmesiden
https://www.fysio.dk/om-os/formandsvalg/tidsplan
Det forventes at tidsplanen for Regionsformandsvalgene bliver denne
Opstillingsfrist den 1. marts, ved kampvalg afholdes der valgmøder i perioden fra den 10.- 17. marts. Valg fra 21.
marts til 30.marts. Hvis ikke en kandidat opnår over 50% af stemmerne, får de to kandidater med flest stemmer videre
til anden valgrunde, som afholdes den 4. april til den 11. april. Nyvalgte regionsformænd tiltræder 1. juli.
Tidsplanen er på HB møde den 26. januar. Gitte giver en status på foreningens planer, blandt andet hvordan
valgmøder afholdes.
På mødet kan deltagerne komme med forslag til, hvordan bestyrelsen kan synliggøre de to valg overfor
medlemmerne.
Referat:
Endelig tidsplan RF-valg.
Regionale valgmøder afholdes fra den 8. til den 15. marts. Starter i Nordjylland tirsdag den 8. marts.
Region midt den 14. marts, slutter i Hovedstaden den 14. marts. Der er HB møde den dag. Så ingen Regionsformænd
kan nå hjem til valgmøder.
Formandsvalg 1 valgrunde slutter den 10. feb. Og 2. valgrunde den 7. marts.
Flere bestyrelsesmedlemmer påpeger, at det er virkelig problematisk, at formandsvalget ikke er afsluttet, når
regionsformandsvalget går i gang. Ikke så meget i vores region, men mere de øvrige, hvor regionale medlemmer/RF
stiller op til Formandsvalget. Gitte forklarer, at det også er hensigten, men denne gang er tidsplanen ikke optimal, og
det bør ikke ske igen.
Der er selvfølgelig ikke valgmøder i regionerne, hvis der er fredsvalg.
Gitte har lavet opslag på Facebook om:
-Formandsvalg
-Nu kan du stemme til formandsvalget. Dem der stemmer bestemmer
-Regionsformandsvalg og opstillingsfrist, hvor det også er nævnt kort at Gitte genopstiller. Flere havde set, at Gitte var

blevet stillet et spørgsmål om sin holdning til arbejdsgiveres medlemskab af DFys. Gittes svar kan ses på den
nordjyske DFys Facebook gruppe.
Gitte har mailet til TR’erne med en opfordring til at deres få deres kolleger gjort aktive med at stemme. Den samme
opfordring er sendt til SU -medlemmer.
Hvordan kan regionsbestyrelsen yderligere gøre det synligt?
Det er meget varieret, hvad folk har gjort på deres arbejdsplads, herunder også hvor åbne vi er omkring, hvem vi
stemmer på. Langt de fleste har delt nyheder på de sociale medier eller givet information via mail eller vha. ophæng.
Ift. Formands-valgmøderne. Der var forholdsvis få der reelt har deltaget på de tre valgmøder, for måske har flere af de
samme personer har været tilmeldt til flere af møderne (ca.85-75-150deltagere). På trods af lave tilmeldingsantal, var
det ikke muligt at tilmelde efter deadline. Der meget få spørgsmål direkte fra ”lytterne”, der kom igennem til
kandidaterne. Valgmøderne kunne med fordel have været afholdt på forskellige tidspunkter, eller tydeligt at det kunne
tilgås efterfølgende. Flere har oplevet, at det har været bøvlet at tilmelde sig.
Der informeres ift. grundlaget for HB’s beslutning om at holde Danske fysioterapeuter Facebook side lukket. Blandt
andet har det været et omkostningstungt medie, i forhold til udbyttet, og der var mange ikke medlemmer brugte siden,
og det vurderer Gitte ikke er det, medlemskontingentet skal bruges til. Der er let adgang og fri debat for alle
medlemmer på fysio.dk.

Pkt. 12: Folkemøde (25 minutter)
På mødet i december var der fra nogle bestyrelsesmedlemmer interesse for at deltage på Folkemøde 2022 (16.-19
juni). Anne Kirstine undersøgte om hun kunne skaffe overnatninger i Sandvig, men alt var optaget. Gitte har
informeret sekretariat om, at den nordjyske regionsbestyrelse ønsker at købe overnatninger, hvis der er ledig
kapacitet hvor Hovedbestyrelse og sekretariat skal bo i Allinge. Det kan ikke forventes at dette bliver en mulighed.
Gitte har i december søgt på overnatningsmuligheder, men det der var ledigt var enten meget dyrt, eller havde en
beliggenhed hvor både transport til Folkemøde og indkøb af til morgenmad kunne være en udfordring.
Mette Kjærulff og Gitte deltager på Folkemødet, henholdsvis fra Thisted byråd og Danske Fysioterapeuter. På mødet
skal der tages en beslutning om nogen vil arbejde videre på at deltage i 2022, eller i 2023 eller om det droppes.
Referat:
Der nås frem til at bestyrelsen er for sent ude, i forhold til at finde overnatningsmuligheder i 2022. Det vil give mere
mening, at vi lægger flere kræfter ind på at komme med i 2023.
Det er vigtigt, at det er klart, at hvor meget vi selv skal lægge i det selv af tid og økonomi.
Hvad gør andre regioner? – Gitte tror at nogle bruger ferie/fridag og selv betaler frokost.
Det, der er den primære udfordring, er overnatningsmulighederne i perioden. Men vi skal også huske, at det er et
arbejde at være der ovre, vi kommer ikke til at gå sammen. Arbejdet vil foregå meget mellem oplæg og debatterne.
Flere vil gerne have HB’s vurdering af, om regionsbestyrelserne kan deltage i et fælles DFys setup, så vi er flere, der
er politisk aktive på Folkemødet.
Gitte informerer om historikken, at regionsbestyrelserne tidligere har deltaget på Folkemødet, det var i 2015 og 2016,
og i 2017 blev der skaleret ned til et mindre Team Folkemøde med udvalgte medlemmer, men vurderingen er, at det
efterfølgende er blevet meget svært at komme i dialog på Folkemødet, og derfor at DFys skaleret deltagerantallet
ned.
I 2022 er der nogle regionsbestyrelser der vælger at deltage, vi kan afvente at høre, hvad de oplevede af udbytte ved
at deltage.
Vi tager punktet på dagsorden til næste møde. Folkemødet ligger sædvanligvis i uge 24, hvilket det nok også gør i
2023.

Pkt. 13: Arbejdsgruppe om Frikøb og honorar (15 minutter)
Marianne Trudslev orienterer fra arbejdsgruppe om Frikøb og honorar.
Referat:
Der har været meget information om hvad man får på forskellige poster. Noget mere gennemsigtigt end andet, hvilket
gør det svært at hjælpe videre – hvis ikke det er transparent. Der er meget information og 3 timers møder. Det er
vigtigt at huske mange penge der ikke er direkte fra DFys, men andre kommer fra DSF.
Flere af medlemmerne har fået nuancer end man havde tænkt på forhånd. Det er svært at være at sætte grænsen.
Man sætter sig selv på spil, og på hvor højt/lavt niveau skal der kompenseres.
Vi snakker om, hvordan honorar var tænkt i starten, og hvordan det efterfølgende er blevet brugt. Det kan være svært
at gennemskue om ”ting”, når det bliver tvistet, og til hvis fordel.
Hvis der honoreres, så er det vigtigt at det fremgår tydeligt, hvad der så betales for, og hvad der IKKE betales for.
Bestyrelsen mener at det er vigtigt at alle honorarer, frivilligt arbejde, frikøb, transporttid, transportudgifter osv. bringes
i spil. Både det i HB, Regionsbestyrelser, DSF-bestyrelse, De faglige selskaber, de to sektionsbestyrelser, råd, udvalg

osv. osv. Alt er finansieret via medlemskontingent kroner, og derfor skal alt i spil nu, hvor vilkår er ønsket
gennemgået.
Det var det der blev godkendt på XREP i august 2021.

Pkt. 14: Regionsbestyrelseskonference 2022 (25 Minutter)
Gitte og Jette er med til at planlægge Regionsbestyrelseskonference 2022.
På mødet kan Regionsbestyrelsen komme med forslag til indhold på den to dages konference.
Referat:
Gitte og Jette er i arbejdsgruppe sammen med Ann Louise Lunddal fra Syd DK og Tine Nielsen fra Hovedstaden.
Gruppen har aftalt at vente med at skifte ud på Tines plads til efter Formandsvalget. Tine stopper som
Regionsformand den 30. juni.
Dato: 5. og 6.september.
Sted: Comwell Kolding
Gitte nævner at regionsformænd har talt om disse emner.
Møde ny formand
Fremtidens fagforening. F.eks. oplæg med Laust Høgedal.
Info om DSF og HB-dialog, og de indsatser der skal sættes i gang
Faglighed i Fysioterapi. Informere om den nye undersøgelse.
MVB:
Rekruttering og fastholdelse
De nye netværkskonsulenter
Mangel på velfærdsuddannede/Opgaveudvikling
Regionsbestyrelsen kommer med disse emner.
Velfærdsteknologi? – hvordan går vi fra at immobilisere borger til at mobilisere borgeren.
Retorik. – Dette set i lyset af, hvordan debatter udvikler sig. Herunder også om ting foregår i ”lukkede rum”, hvilket vi
umiddelbart ikke kan se, men ofte hører om i debatterne.
Derudover opbakning til emnet Fremtidens Fagforening, det emne bestyrelsen havde glædet sig til at debattere på
Dialogmødet i november.
Jette og Gitte takker for input, og tager dem med til mødet i arbejdsgruppen.

Pkt. 15: EVT. (15 minutter)
Referat:
Ingen punkter

Pkt. 16: Planlægning af næste møder (15 minutter)
Dato: 30. marts. Kl. 9.00-15.30. OBS dimittend opkald efter mødet
Sted: Lokale C, Sofiendalsvej 3, Aalborg
Dagsorden punkter:
Referat:
Den strategiske ambition og de tre MVB.
Forslag til REP 2022: Stille forslag om, at formanden skal deltage på møder med regionsformandsmøderne.
Gitte mener ikke det er et REP-anliggende, det skulle gerne vær muligt at få et godt samarbejde i gang med den
nyvalgte formand fra starten.
Forslag til REP 2022: Stille forslag om, at der skal flere stillere til et forslag.
Folkemøde 2023
Dato: 19. maj Kl. 9.00-15.30.
Sted: Lokale C, Sofiendalsvej 3, Aalborg
Dagsorden punkter:
Der skal på mødet planlægges 2-3 møder i efteråret 2022.
Referat:
Gitte sender Doodles til bestyrelsen Mhp, at aftale mødedatoer efterår 2022.

Pkt. 17: Evaluering af mødet (5 minutter)
Referat:
Bestyrelsen var meget engageret i punkterne, så ordstyrer kom i tidsnød i den sidst del af mødet.
En anden årsag er nok den, at der var for mange punkter på dagsordenen, men svært hvilke der skulle have været
udsat.

