
REFERAT REGIONSBESTYRELSESMØDE 
NORDJYLLAND 

Den 12. marts 2015 

Kl. 9.00 -15.00. Hos Preben Weller H. I. Biesgade 6 A, 9500 Hobro 

Der er morgenkaffe inden mødet starter  

Rundvisning på et tidspunkt mellem kl. 12.00 og 13.00 

Janus Pill Christensen deltager på dette møde, se også pkt. 10 

DAGSORDEN: 

Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent 
Karin bliver valgt som ordstyrer og Lars er referent. 

 

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og tidsplan 
Der skal laves en tidsplan 

Pkt. 10 som forklarer, hvorfor Janus er med på mødet skal måske flyttes op som pkt. 3. 

Tidplanen godkendes. 

 

Pkt. 3: Opfølgning fra sidst   
Gitte fortæller at FTF mødet for tillidsrepræsentanter er fuldtegnet efter Gitte´s forslag om at gøre mødet 

gratis, stor succes. 

 

Pkt. 4: Kort orientering fra regionsformand og diskussion af relevante emner 
Gitte fortæller om møde med Ulla Astman og Henrik Sprøgel d. 3. februar 2015. Fysioterapeut Birte 

Christensen fra lægeklinikken i Taars, fortalte på mødet hvad hendes arbejdsfunktioner var i lægehuset. Hun 

gjorde det rigtig godt, og Gitte fortæller at mødet var en stor succes. Ulla Astmann og Henrik Sprøgel var 

lydhøre og positive over at Gitte havde bedt om mødet. Gitte fortæller at der bliver fulgt op på mødet, 

praksiskonsulent Marianne Kongsgaard bliver en del at denne opgave. 



Den nye MED aftale forventes at træde i kraft den 1. maj 2015. Processen forløber også godt med Jens Ole 

Skov for bordenden. Der er dog visse punkter som stadig er til diskussion, bla. hvornår medarbejderne har ret 

til at få en TR. Gitte og Lone tager en snak om dette i en pause.. 

I satspulje midlerne til psykiatrien er der afsat 2 millioner til ansættelser af Ergo- og fysioterapeuter il region 

nord. Det var planen at der kunne ansættes fire terapeuter for de tilførte midler. Gitte fortæller at psykiatrien 

har haft et stort underskud og disse øremærkede penge i stedet er brugt til at dække underskuddet, der er 

derfor ikke sket ny ansættelser, men i stedet flyttet personale fra det eksisterende fys.- ergo tilbud til stillinger 

med fysisk aktivitet.  

 

Der gøres tiltag til at følge op på dette, det er ikke okay at bruge disse midler til at dække underskud, og ikke i 

orden at området ikke er blevet opprioriteret med pengene som har været tiltænkt fra regeringens side. 

Janus fortæller om et link fra fagkongressen som man kunne dele med politikere og embedsmænd. Et tiltag fra 

Horsens hvor man har stor succes med træning til psykiatriske patienter. 

Gitte fortæller at fremmødet ved tillidsrepræsentant møder er faldende. Det forlyder at 

tillidsrepræsentanterne ikke kan få lov til at tage af sted. Der står i den eksisterende og i den nye MED-aftale at 

man SKAL have lov til som tillidsrepræsentant at deltage i organisations møder og kurser. TR-rådet vil gøre 

opmærksom på dette. Tillid repræsentanterne har dog selv et ansvar for at gøre arbejdsgiver opmærksom på, 

at de skal have lov at deltage il disse møder. 

 

Pkt. 5: Kort orientering fra Samarbejdes-udvalgsmedlemmer (Preben og Lars) 
Preben fortæller om, at der har været møde for de koordinerende SU-medlemmer. Fokus på økonomiramme 

for §51. Fysioterapi aktiviteterne er for nuværende større end den rammeaftale der løber i 3 år. Der arbejdes 

på tiltag for at undgå honorar nedsættelse. Stigning i øjeblikket er 4 % på ordningen. 

Eftervirkning på nye honorarer for vederlagsfri fysioterapi forklares af Preben. Særlig tidskrævende honorar er 

faldet bort, og dette har stor betydning for de fysioterapeuter der har tunge patienter. Det er aftalt i 

overenskomsten at bortfaldet af denne ydelse ikke skal påvirke den fysioterapeutiske indsats. Der er bekymring 

for at dette alligevel sker. Patientforeningerne er opmærksomme på dette. 

Preben er blevet medlem af UP (udvalget for praksisoverenskomst) og praksisfonden. Danske fysioterapeuter 

har ansat 2 konsulenter til at varetage de kvalitets midler som man har fået i den nye overenskomst. 

 

Pkt. 6: Kort orientering fra Region Nordjyllands Hovedudvalg (Lone)  
Vi har fået ny regionsdirektør Svend Særkjær.  

Der tales om regionsklinikker, da det er svært at få praktiserende læger i regionen. Regionen er som 

udgangspunkt ikke interesseret i at drive klinikker, men en nødvendighed for nuværende. 

 Der skal spares 45 millioner i regionen, man diskuterer muligheder. Man kigger på lukninger af sygehuse, 

sygefravær og ændring af forretningsgange på de enkelt sygehuse. 



Man diskuterer FLO (Fremtidens ledelses organisering) og man kigger på 3 rapporter som skulle belyse 

beslutningsprocessen. 

 Man skubber beslutningen om placeringen af et samlet neurocenter, til et senere tidspunkt. 

Man diskuterer muligheden for at få flere medarbejdere på fuldtid.. Det er nødvendigt for at få udnyttet 

kapaciteterne mest muligt. 

Lone oplyser at hvis man som langtidssygemeldt er det vigtigt at man møder op til de aftalte møder med 

jobcentre, idet hvis man misser disse kan det betyde manglende lønudbetaling. 

 

Pkt. 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Ina og Lene) 
Herunder spørgsmål til referater 

Bilag 1: referat TR møde d. 12. februar 

Man talte om på mødet at tillidsrepræsentanterne havde svært ved at få fri til møderne. Ellers talte man 

besparelser fra de respektive arbejdspladser. 

Karin fremfører en problematik i, at den nyvalgte suppleant for Lone i TR-rådet er statsansat og ikke 

repræsenterer så stor en del at arbejdsstyrken i regionen. Der er mangel på kandidater til TR-rådet. 

Der udarbejdes en referat skabelon for alle regioner, så de er ens nationalt. 

 

Pkt. 8: Kort orientering fra Hovedbestyrelsen (Gitte) 
Der er ingen spørgsmål til referater 

Kort orientering om fortroligt emne. 

 

Pkt. 9: Kommende arrangementer: 
- Funktionelle lidelser som Ulla arrangerer, oplægsholder har travlt kan måske efterår 2015. 

- Marianne Christensen oplæg om akillesseneruptur. Gitte er i gang med at planlægge efterår 2015 

- +60 gruppe. Margith Gravesen er interesseret i at starte en gruppe, Gitte har sendt Margith DSR’s ideer til 

oplæg. 

- Oplæg af Kiropraktor. Hvad gør de, hvad gør vi. Lene Duus planlægger 

- Helle Fuglsang, hun har succes med at få mere bevægelse ind i børnehaver, dagpleje og skoler. Gitte er i gang 

med at planlægge til efterår 2015. 

Ulla har kontakt med forskningsenheden for funktionelle lidelser i Aarhus, de har sagt ja til et arrangement til 

september 2015. Prisen er 6800 kr. plus transport. Ulla får mandat til at arbejde videre med dette 

arrangement. 

Gitte har kontakt med Marianne Christensen, vi afventer svar fra Marianne om hvornår og hvordan. 



Margith Gravesen vil gerne holde arrangement i april 2015. Gitte har orienteret Margit om at det er for kort 

varsel til at få annonceret. Vi afventer nyt fra Margit. 

Vi afventer info fra Lene Duus vedrørende kiropraktor arrangement. 

Helle Fuglsang vil gerne fortælle om hendes arbejde med mere bevægelse i børnehaver mm. Arrangementet er 

aftalt til 27/10-15 KL.17.00. 

 

Planlagte: 

- 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 fys.- og ergoterapeuter.  

- D. 7. oktober kl. 17.00. Barbara Bröcki om Respirationsmuskeltræning 

29 tilmeldte til arrangementet d.26/3-19.00. Forslag til at også praktiserende læger inviteres. Efter mødet har 

Gitte talt med Marianne Kongsgaard, og de har aftalt at fastholde at dette møde er for fysioterapeuter.  

Muligt arrangement med Thorvaldur Skuli Palsson. Flere studerende kunne ønske sig et oplæg vedrørende 

smerter i bækkenet. En mulig ide til  et forårs arrangement 2016. 

 

 

Afholdt: 

- Diskusprolaps i nakke. Martin Melbye. 21. januar. Kun 20 pladser 

- 27.januar Temaeftermiddag om knæ, arrangeret af fys. afd. Aalborg Universitetshospital. 150 deltagere. DF 

har sponsoreret sandwich og vand. 

 

Pkt. 10: Ny funktion i Danske Fysioterapeuter for at styrke betjeningen af regionerne 
Ny funktion i Danske Fysioterapeuter for at styrke betjeningen af regionerne samt sikre et øget samarbejdet og 

koordination mellem sekretariat og regionerne. 

Janus præsenterer den nye funktion og ambitionerne hermed. 

Bilag 2: Notat - styrkelse af regionerne 

Janus fortæller fint om den nye funktion han skal udfylde. En god og direkte kontakt mellem regionsbestyrelser 

og Danske fysioterapeuters sekretariat, og forhåbentlig en god hjælp for regions formænd/kvinder. Ambitionen 

er, at både regionerne og sekretariatet skal drage fordel af funktionen. Ordningen evalueres efter 1 år. Preben 

mener Janus er den helt rigtige til opgaven. 

 



Pkt. 11: Budget 2015 og 2016 

Regnskabet for 2014 er ikke færdigt, afventer dette så vi kan se hvor mange u forbrugte midler fra 2014 der 

kan søges overført til 2015. Der forventes at være et overskud der kan overføres, bla. til Regionskonferencen, 

medlemsarrangementer, sponsorat at Sundspurt og Forsknings og udviklingssymposium. 

Midlertidigt budget 2015 som opjusteres inden generalforsamlingen diskuteres.  

Bilag 3 og 4: Buget 2015 

Budget 2016, da der ikke skal afholdes generalforsamling i 2016 er midler hertil flyttet over på 

medlemsarrangementer. 

Bilag 5: Budget 2016 

Gitte orienterer om regnskab 2014. Der er et mindre forbrug på 84271kr som overføres til 2015. Pengene  er 

søgt overført til regionsbestyrelsens deltagelse i Regionskonferencen, generalforsamling og Forsknings og 

udviklingssymposium. 

Der er nu lavet endeligt budget 2015 og 2016.  

Bestyrelsen godkender budgettet som også er et punkt på Generalforsamlingen. 

 
Pkt. 12: Generalforsamling 29. april 2015 kl. 17.00 

Annoncering: Der er annonceret i Fysioterapeuten på hjemmesiden og Facebook. 

Dirigent: Britta Mølgaard, Regionsformand D.Bio. 

Skriftlig beretning: Den laves fælles for de fem regioner 

Valg: Alle generalforsamlingsvalgte er på valg. Studerende kan også stille op. Hvem står for valghandlingen? 

Det vil være smart hvis det er SU medlem eller TR da de ikke er på valg denne aften.   

Trækplaster: Benedict Kjærsgaard kommer og holder oplæg kl. 19.30 

Regionsbestyrelsens beretning: Laves af Gitte med input fra bestyrelsen. På mødet Brainstorm over emner og 

indhold. Som inspiration er beretningen fra 2013 vedhæftet som bilag. 

Bilag 6: Mundtlig beretning 2013 

Der er 5 på valg og 4 stiller op. Karin er under overvejelse om genopstilling. 

Lars står for valg handlingen, med hjælp fra en af bestyrelsens TR valgte 

Referent er Christina. 

Gitte laver udkast til beretningen til bestyrelsen, som så kan komme med input. 

 

Pkt. 13: Strategiplan 2016 

Hovedbestyrelsen har godkendt Strategiplan 2016. 

Janus gennemgår strategiplanen, med særligt fokus på indsatser som er oplagte at arbejde videre med for 

regionsformand og regionsbestyrelsen. 

Bilag 7: Strategiplan 2016 

Janus fortæller om strategiplan 2016. Strategiplanen er altid 2 årig.  



Strategiplanens to overordnede sigtelinjer er uændret: Flere job og bedre medlemsservice. Der arbejdes med 

17 konkrete projekter omhandlende nye arbejdspladser, bedre service og kvalitet for medlemmer, og bedre løn 

og arbejdsforhold.  

Der er 4-5 projekter som kunne være interessant for en regionsbestyrelse.  

Det gælder projekt 3: Rehabilitering på ældreområdet. Vigtigt at vi som fysioterapeuter gør vores indflydelse og 

påtager os en rolle i denne opgave. 

 Projekt 4: Muskel- og led sygdomme. Epidemisk problem i samfundet og der findes masse af evidens på 

området. Forsøges at lave en national strategi, sammen med kiropraktorerne og syddansk universitet 

Projekt 5: Flere fysioterapeuter på børneområdet.  Der er særligt fokus på normalbørnsområdet Der er fokus 

på 0-3 årige, motorik blandt indskolingsbørn samt anvendelsen af de 45 minutters fysisk aktivitet i folkeskolen.  

Projekt 6: Flere fysioterapeuter i læge praksis. Handler grundlæggende om at sætte fokus på hvorledes 

fysioterapeutiske kompetencer kan bringes i spil i lægepraksis. Der er særligt en brændende platform for at 

knytte fysioterapeuter til lægepraksis i områder med lægemangel, men der generelt et potentiale for at 

anvende fysioterapeuter i lægepraksis over hele landet. 

Vi afventer med at prioritere projekterne til efter generalforsamlingen. 

 

Pkt. 14: EVT. 
Gitte informerer om folkemødet på Bornholm 2015.  

Pkt. 15: Planlægning af næste møde 

Næste møde holdes efter generalforsamlingen d. 29. april.  

Der skal findes dato for mødet så medbring kalender. 

Dagsorden punkter: Byde nye bestyrelsesmedlemmer velkommen, evaluering af generalforsamling, 

Regionskonference, fremtidig regionsforretningsorden-udkast fra Danske Fysioterapeuters sekretariat, årshjul. 

Nyt fast punkt: Nyt for sekretariatet. 

Næste møde er på Sofiendalsvej, onsdag d.3/6-15. Kl.8.30. 

Pkt. 16: Evaluering af mødet 
Endnu et godt og konstruktiv møde med engagerede deltagere. Tak til Preben for husly, mad og fremvisning. 

Tak til Janus for deltagelse. 


