Referat fra Regionsbestyrelsesmøde i Nordjylland
Den 3. juni 2015 Kl. 8.30-15.00 på Sofiendalsvej 3, 9000 Aalborg
Afbud Ulla Poulsen, Lars Kristensen, Christina Derosche og Janus Pill Christensen
DAGSORDEN:
Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent
Lene Duus er ordstyrer og Lone Guldbæk er referent

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og tidsplan
Punkt 7 og 8 flyttes til efter frokost.

Pkt. 3: Opfølgning fra sidst
Lene er valgt som suppleant for Lone i TR-rådet. Valget er foretaget på et regionalt netværksmøde.

Pkt. 4: Kort orientering fra regionsformand og diskussion af relevante emner
Introduktionsdag for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer er et tilbud. Vi takker ja.
Diskussion om den vederlagsfri fysioterapi dukker nu og da op i dagspressen. Gitte svarer i de enkelte
tilfælde.
Sundhedskartellet i Nordjylland har afholdt valgmøde d 18. maj. 4 fysioterapeuter deltog, 3 fik taletid. Et fint
møde. Måske kan fysioterapeuterne, forberede sig på emner etc. inden et lignende møde en anden gang
FTF og LO holder valgmøde den 8. juni kl. 18.30-21.00 i FOAs lokaler Hadsundvej i Aalborg
Gitte holder med mellemrum møde med Dorte Drachmann-studieleder på UCN:
De talte også denne gang om ledighed blandt de nyuddannede.
Glædeligt at flere studerende kommer i praktik på folkeskoler, det er god reklame for fysioterapi.
Arbejdet med den nye uddannelsesreform er en stor opgave. Sundhedsuddannelserne skal revideres og
arbejdet skal være færdigt i august 16. Analyser viser blandt andet at der er behov for forskellige ændringer
– b.la. Inden for tværfagligt samarbejde. Lene skitserer plan for det store arbejde.
Der er nu ansat 2 DSA-medarbejdere lokalt i Nordjylland. Får kontor på Sofiendalsvej.
Marianne Kongsgaard og Gurli Pedersen har haft kontakt med Falck Healthcare med henblik på at ansætte
fysioterapeuter. Derudover forventes der at op starte et projekt til efteråret, om fysioterapeuter ansat i
lægepraksis.

Pkt. 5: Kort orientering fra Samarbejdsudvalgsmedlemmer (Preben og Lars)
Der har været afholdt SU-møde på Prebens klinik d. 18/5. Mødet omhandlede blandt andet
kontrolstatistikker som styringsredskab for økonomien på praksisområdet.

Progredierende lidelser kan henvises til vederlagsfri fysioterapi. Det skal primært være holdtræning.
Hver region har fortsat midler til lokale kvalitetsudviklingsprojekter. Imidlertid skal projekter godkendes og
midler frigives efter godkendelse fra Praksisfondsbestyrelsen. Denne afholder 2 årlige møder og er dermed
et forsinkende led, fra en idé fødes, til at den kan føres ud i livet. Om denne ekstra behandling vil betyde
endnu et filter til godkendelse af et givent projekt er endnu uvist. Men at det forsinker processen, er åbenlyst.

Pkt. 6: Kort orientering fra Region Nordjyllands Hovedudvalg (Lone)
Herunder spørgsmål til referater
Der er indgået en bred politisk aftale om plan for sygehuse og speciallægepraksis samt en aftale om
Psykiatriplan 2015-2020. Kort fortalt lukker Dronninglund pr. 1. oktober. Sygehuset Nykøbing Mors lukkes.
Medicinske senge fra Dronninglund og Frederikshavn samles i Hjørring. Tarmkræft- og brystkræftoperationer
samles over tid i Aalborg. Intensiv sengene i Hobro flyttes til Aalborg. Neurorehabiliteringen skal samles på
en matrikkel, når der bliver råd, enten i Brønderslev, Hjørring, Dronninglund eller Aalborg. Indtil da foregår
rehabiliteringen i Brønderslev, Frederikshavn og Thisted.
Sygehus Thy-Mors og Sygehus Vendsyssel er samlet under en ledelse
De voldsomme medicinudgifter truer regionen (og alle de andre regioner) fremover.
Der er ansættelsesstop i hele Regionen

Pkt. 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Ina og Lene)
Herunder spørgsmål til referater
På mødet i maj deltog mange TR.
Kort referat fra mødet.

Pkt. 8: Kort orientering fra Hovedbestyrelsen (Gitte)
Herunder spørgsmål til referater.
Referater kan findes på hjemmesiden, er også sendt til regionsbestyrelsen.
Der er ikke spørgsmål til referater.

Pkt. 9: Kommende arrangementer:
- Marianne Christensen oplæg om akilleseneruptur. Gitte er i gang med at planlægge til efterår 2015.
- Oplæg af Kiropraktor. Hvad gør de, hvad gør vi? Lene Duus planlægger.
Der er behov for at få belyst om der er fagpolitiske problematikker i et sådan arrangement.
- Martin Melbye har tilbudt at holde oplæg om den nye retningslinje for konservativt behandlet discusprolaps
i nakke. Det planlægges også at neurokirurg Morten Steinmets deltager. Måske 6. oktober. Gitte planlægger.
- Forsikringsmøde for praktiserende og privatansatte om den nye PFA forsikring. Arrangeres af sekretariat
og betales af PFA. Efterår 2015.
- Temaaften om Analyse af forbrugeradfærd. Arrangeres af sekretariat og betales af central pulje. Efterår
2015.
Der er planlagt en del arrangementer efterår 2015 så oplæg om achillesseneruptur udsættes til forår 2016

Lene har kontakt til fysioterapeut som er ansat hos kiropraktor. Han vil gerne fortælle om det tværfaglige
samarbejde, men ønsker ikke at indgå i en fagpolitisk diskussion. Der er for tiden nogle problemstillinger i
samarbejdet med Kiropraktorforeningen, så Gitte vender med Sekretariatet/Janus, om arrangementer kan
give problemer.
Martin Melbye kommer d.6. oktober.
Forsikringsmøde PFA primært for de praktiserende. Bestyrelsen syntes det er en god ide.
Temaaften om Analyse af forbrugeradfærd, Klaus Pedersen fra Danske Fysioterapeuter. Bestyrelsen syntes
at det er en god ide.
D.10 juni kommer Gurli Pedersen med oplæg om, Journalføringspligt for praktiserende. Arrangeret af
Marianne Kongsgaard.
Planlagte:
- 8. september kl. 17.00 Funktionelle lidelser som Ulla arrangerer.
- D. 7. oktober kl. 17.00. Barbara Bröcki om Respirationsmuskeltræning. Gitte arrangerer.
- 27. oktober kl. 17.00. Helle Fuglsang, hun har succes med at få mere bevægelse ind i børnehaver,
dagpleje og skoler. Gitte arrangerer
Gitte foreslår et arrangement med Pia Ryum, psykolog på arbejdsmedicinsk klinik. Pia holder nogle
fantastiske oplæg om stress, arbejde og så videre. Anne Kirstine arbejder videre med arrangementet til forår
2016.
Afholdt:
- D. 26. marts kl.19.00. Fysioterapeut ansat på lægeklinik. Oplægsholdere fysioterapeut Birte Christensen
som er ansat på lægeklinik i Tårs, læge Thomas Bjørnshave og Erhvervskonsulent Claus Pedersen fra
Danske Fysioterapeuter. Derudover Marianne Kongsgaard og Gurli Petersen om hvad De arbejder med om
emnet.
- D.16. april kl.17.00. Psykiatri, fysisk træning til psykiatriske patienter, Ulla arrangerer
- D. 5. maj kl. 16.00. Børneterapeutmøde, fælles for fysioterapeuter og ergoterapeuter.
- D. 2. juni kl. +60 gruppe.
Der var 37 deltagere til Fysioterapeut ansat hos praktiserende læge.
Der var 36 tilmeldte og 22 deltagere til Psykiatri aftenen.
70 deltagere til børneterapeut-mødet heraf 37 fysser.
60+ gruppen havde 15 tilmeldte og De har aftalt af holde et nyt møde i efteråret. Margit Gravesen og Irene
Vils er faste tovholdere for gruppen.

Pkt. 10: Evaluering af generalforsamling
Evaluering af forløb, dirigent, skriftlig beretning, mundtlig beretning, regnskabs og budget fremlægning, valg,
oplægsholder osv.
Der var 40 tilmeldte, er vi tilfredse med dette, eller skal vi om to år prøve at ændre formen, og se om vi kan
tiltrække flere medlemmer?
Generelt et godt møde. Timing, dirigent og skriftlig beretning var ok. Mundtlig beretning max. 30 minutter.
Meget spændende oplæg med Benedict Kjærsgaard. Det kunne vi nok godt have reklameret bedre for. En
hurtig – for hurtig? gennemgang af økonomi. God debat med små skønhedsfejl. Lene fremfører at det var
uhensigtsmæssigt at være praktisk gris og samtidig deltage i møde og valg. Fint med et kampvalg, der var
også nye hoveder blandt deltagerne.
Det virker fint med valgtalerne

Der bruges 8000,- kroner til at journalist skriver beretning. Det koster 12.500,- for opsætningen! Det er
mange penge og Regionsbestyrelsen ønsker billigere opsætning der stadig ser rimeligt professionelt ud.
Hvordan kan vi fremover lave mere PR-arbejde for Generalforsamlingen. Mange medlemmer får ikke lige set
på hjemmesiden eller på Facebook.
Det forslås at der laves en plakat, som TR og andre kan printe og hænge op på arbejdspladser.
Andre regioner bruger mange penge på generalforsamling. Afholdes ude i byen med vin, mad og kendt
oplægsholder. Kan vi lære noget? Enighed om at generalforsamlingen holdes på Sofiendalsvej, men at vi
godt kan gøre det til en fest, dug på bordene god mad, vin etc.
I 2017 skal der afsættes en time til spisning inklusiv anretning af mad. Derved kan alle være med til
valghandlingen.
Der købes en lille gave til afgående medlemmer. Rammebeløb 500 kroner.
Det foreslås at bestyrelsesmedlemmerne tager større del i Generalforsamlingen. Tager billeder og skriver på
FB. Er synlige ved mødets start, og har måske navneskilt på. Det diskuteres om bestyrelsen skal sidde oppe
foran med front mod deltagerne, dette skal der tages beslutning om når næste generalforsamling
planlægges
Gitte foreslår, for at gøre bestyrelsen mere aktiv på generalforsamlingen, at en fra bestyrelsen fremlægger
regnskab og budget. Dette skal der tages beslutning om når næste generalforsamling planlægges.

Pkt. 11: Forretningsorden
Dette er det første møde efter generalforsamlingen, og forretningsordenen skal vedtages. Sekretariatet har
lavet et udkast til ny forretningsorden, som gør det muligt for de studerende at vælge en observatør, hvis der
ikke er valgt en studerende til bestyrelsen. Derudover er udkastet også en forenkling af den tidligere
forretningsorden.
Det skal besluttes om vi fremover skal have en regionsnæstformand og hvis dette besluttes, så skal denne
vælges.
Evaluering af de faste dagsordenpunkter. Hvordan kan vi sikre os vidensdeling uden at det fylder for meget?
Årshjul.
Bilag 1: forretningsorden
Bilag 2: Udkast til forretningsorden
Vi godkender udkast til forretningsorden og beholder/omdøber vores nuværende forretningsorden som
arbejdspapir for RB. Det fjernes fra hjemmesiden
RB mener ikke der er behov for at udpege en næstformand. Gitte spørger sekretariatet i forhold til økonomi,
frikøb, hvis der opstår akut forfald fra formanden.
Nyt fra Sekretariatet sættes som punkt på dagsorden. Vi bevarer dagsordensskabelon og prøver at tidssætte
de enkelte punkter ved mødestart
Årshjul: På sidste møde blev det foreslået, om Janus kan lave et årshjul, der er brugbart for alle fem
regioner. Janus deltager ikke så vi afventer, om der er nyt om dette.

Pkt. 12: Ny Regionsbestyrelse, ny 2årig periode, nye opgaver
- Opsamling på generalforsamlingens diskussion. Hvilke arbejdsopgaver/fokus skal vi have de næste to år?
- Hvad er Regionsbestyrelsens medlemmers drivkraft bag at stille op? Hvad er ”guf” og hvad er ”gisp”
opgaver?
- Hvordan skal regionsbestyrelsen arbejde?

Bilag 3: Referat fra generalforsamlingen
Arbejdsopgaverne må tage udgangspunkt i Hovedbestyrelsens Strategiplan. Bestyrelsesmedlemmerne
melder indløbende på de aktuelle opgaver. Gitte spørger om Janus har oplæg at bidrage med. Ikke stemning
for fast referent. Bestyrelsen tager mere over på arrangementerne.
Forslag fra Generalforsamlingen: Starte faglige arrangementer med et meget kort oplæg om det aktuelle
politiske fokus. Facebook kan bruges til samme. Ina kontakter Anne Mette fra Aalborg kommunes
Sundhedscenter for info om projekt om KRAM-faktorer.

Pkt. 13: Regionskonference d. 10. til d. 13. juni.
- Lars og Christina deltager ikke.
- Der er bestilt transport. Alle på nær Ulla rejser fra Aalborg tirsdag d. 9. juni kl. 16.00, Ulla rejser onsdag d.
10. juni om morgenen.
Hjemad flyver alle fra Rønne lørdag d. 13. juni kl. 11.45. Lone bliver i København, resten af gruppen lander i
Aalborg kl. 14.25.
- Vi skal bo på Rutsker Feriecenter, 8km fra Allinge.
http://www.rutskerferiecenter.dk/info.html
- Der er bestilt aftensmad i Allinge Torsdag d. 11. juni kl. 18.00 på Restaurant Det gamle posthus.
Fredag d.12. juni kl. 18.00 på Restaurant Margeritten.
- Der er udsendt program for Regionskonferencen d. 10. og 11. juni.
Praktisk info: Sengelinned og håndklæder er på stedet. Deltagerne får en taske med Logo.
Transportudgifter til og fra Aalborg lufthavn sendes til Gitte. Frikøb for onsdag og torsdag sendes til
Cirkeline Ask. Folkemødet fredag frikøbes af Regionsbestyrelse.

Pkt. 14: Grundlæggende sundhedsydelser
På repræsentantskabsmødet i november 2014 blev der vedtaget en ny sundhedspolitik, i denne står der at
Danske Fysioterapeuter er imod brugerbetaling på grundlæggende sundhedsydelser. På
repræsentantskabet lovede hovedbestyrelsen løbende at drøfte og fortolke begrebet ”grundlæggende
sundhedsydelser”.
Hovedbestyrelsen skal have sådan en drøftelse efter sommerferien, og har derfor ønsket at
regionsbestyrelserne drøfter dette for at kvalificere hovedbestyrelsens diskussion.
Bilag 4: Bilag eftersendes
Gitte beder om indspark. Der diskuteres bredt og vi erkender at det er et enormt og meget politisk emne
Der er ingen konklusion på punktet.

Pkt. 15: Budgetopfølgning 1. kvartal 2015
Bilag 5: budgetopfølgning 1. kvartal 2015
Ikke nået

Pkt. 16: EVT.

Der er ingen punkter til evt.

Pkt. 17: Planlægning af næste møde
Der skal findes dato for efterårets møder så medbring kalender.
Dagsorden punkter:
Gitte sender en Doodle ud mhp. planlægning af de næste møder.
Punkter til dagsorden:
Nyt fast punkt. Nyt fra Sekretariatet.
Regionsbestyrelsens HBDI-profiler, hvordan udnytter vi gruppeprofilen ift. opgaveløsninger.
Strategiplan, hvilke punkter og hvordan vil bestyrelsens arbejde.
Budgetopfølgning 1. kvartal 2015
På næste møde skal der tages billeder af Lars, Lene og Christina til hjemmesiden

Pkt. 18: Evaluering af mødet
Punktet blev ikke nået.

