
Referat 

 

Referat af møde i: Dato for møde: 

Regionsbestyrelsen i Region 

Nordjylland 
 

20. august 2013 

For referat:  Dato for udarbejdelse: 

Lise Hansen 13. september 2013 

 

Deltagere: 

Lise Hansen, Lisbet Jensen(fra kl.11.30), Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa 
Fuglsang, Malene Parbst Jespersen, Marjanne den Hollander, Lisbeth 
Schrøder, Martin Ljungberg, Merethe Fehrend var inviteret til at  deltage fra 
kl.12.30 til k. 13.30 

 

 

Afbud: 

Line Reffelt Jørgensen 

 

Dagsorden 
 
Emner til politisk drøftelse. 

Målsætning for bestyrelsens arbejde: Punktet udsat. 

Målsætning for faglig udvikling: Punktet udsat. 

Videre opsamling og bearbejdning på GF: Karen havde grupperet 

tilbagemeldinger fra generalforsamlingen. På bestyrelsesmødet 7.maj havde 

vi en indledende gennemgang af tilbage- meldingerne (se referatet).  

Bestyrelsen gik mere i dybden med de enkelte grupperinger. 

Nogle af tiltagene har klart central adresse, andre regionale og nogle kan vi 

hjælpe på vej, ved at tale om det relevante steder her i regionen. Bl.a. 

udvikling af faget, hvor der nævnes bedre samarbejde mellem UCSJ og 

universiteterne samt opgaveglidning og påvirkning af kommunerne til mere 

forskning. 

 

Sammenskrivningen lægges på hjemmesiden under generalforsamlingen og 

omtales på facebook. 

 

Synlighed: Facebook siden er godt i gang. Huske at linke til læserbreve, 

pressemeddelelser, nyhedsbreve og aktuelle indlæg på facebook, hvor det er 

muligt og tilladt. 
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Bestyrelsesmedlemmerne skal være synlige og tydelige ambassadører for 

Danske Fysioterapeuter på deres arbejdspladser = turde vise foreningens 

holdninger. 

 

Vi skal opfordre de tillidsvalgte, til at orientere om foreningens holdninger og 

tiltag på arbejdspladserne. Lise går videre med hvor meget af det materiale vi 

får og i hvilken form vi kan sende det mere direkte ud. Det er vigtigt at 

medlemmerne også har argumenterne. 

 

Lise kan sende ud til TR når der har været noget i pressen. Det tages op på 

næste TR møde. 

 

Networking: Der arbejdes aktuelt med netværk for forskellige 

medlemsgrupper. Bl.a ledere, visitatorer. Forslaget om netværk for 

udviklingsterapeuter er videregivet til Danske Fysioterapeuter, centralt, da vi 

skønner det er landsdækkende. Lise vil bruge hjemmesiden og facebook til 

yderligere opfordring til netværk. 

 

Jobskabelse: Udover det i gangværende arbejde skal vores fokusområder for 

regional - og kommunalvalg indirekte tale for et behov for fysioterapeuter. Vi 

vil arbejde videre med, at vi til et dialogmøde med medlemmerne i foråret, 

kunne sætte fokus på børneområdet, både specialskoleområdet og 

normalbørnsområdet.  

 

Der har kørt/kører en diskussion om bevarelse af regionens 

varmtvandsbassiner. Hvad er vores holdning?: Som fysioterapeuter ved vi,, at 

der er klare gevinster ved at befinde sig i varmtvandsbassiner. Vi mener ikke, 

at der er klar evidens for, at det er bedre end at træne på land. 

 

Bestyrelsen mener der skal være tilbud om træning og ophold i varmt vand, i 

regionen, men vi kan ikke indgå i en diskussion om, hvorvidt det skal ligge på 

sygehusene. 

 

Øget optag på fysioterapeutuddannelsen. Hvad er vores holdning?: 

Holdningen er ,at det jo ikke kan være godt at uddanne til arbejdsløshed, men 

at det samtidig er rigtig svært at forudse, hvad behovet for fysioterapeuter er i 

fremtiden. Vi synes der skal udvises en sund skepsis overfor øget optag, men 

samtidig ser vi der som en mulighed, at der er så stor interesse for at læse til 

fysioterapeut. Vi skal som forening have fokus på, hvordan vi får 

medlemmerne, nok mest de etablerede, til at søge nye og anderledes 

stillinger. 
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Hvordan kan vi bidrage til dette? Hvordan får vi medlemmerne til at se 

jobannoncer andre steder og se bredt? Bringes ind centralt af Lise. Men vi kan 

alle ”skubbe ”lidt til hinanden for at komme videre. 

 

Stillingtagen til evt. strategi for, hvordan vi støtter fysioterapeuter i at se 

muligheder i og at søge stillinger på et højere niveau, både indenfor de kendte 

lederstillinger, men også indenfor de mere atypiske områder: Lisbeth 

Schrøder orienterede om baggrunden for punktet, som jo er helt i tråd med 

tilkendegivelserne under det foregående punkt samt ønske fra 

generalforsamlingen, om fokus på jobskabelse. En ide kunne være, at holde 

et møde fælles med Danske Fysioterapeuter, Region Hovedstaden med fokus 

på emnet og med involvering af medarbejdere fra sekretariatet. 

Der gives grønt lys for at Lisbeth Schrøder arbejder videre med dette sammen 

med region Hovedstaden. 
 

Emner til orientering, drøftelse og stillingtagen 

Regionsformand/ HB 

Nyt Fra HB: Lise orienterede om ny udvalgsstruktur og baggrunden for dette. 

Formålet er, at inddrage medlemmerne mere, at bruge mere ekspertviden og 

at skabe bedre grundlag for flere politiske diskussioner i HB. Det blev 

bemærket, at det er vigtigt at sikre repræsentativ deltagelse i udvalgene/ fora. 

 Desuden orientering om status for Strategiplan 2014. Lise sender status for 

strategiplanen når den løbende kommer. Bestyrelsen kan spørge til status på 

møderne. 

 

Spørgsmål til møde listen: Der var spørgsmål om møde i Sundhedspolitisk 

Dialogforum, temadag for kommunale ledere og chefer og Folkemødet på 

Bornholm. 

 

Aktuelt fra RF: Aktuelt arbejdes bl.a. med netværksmøder, kommende 

regional - og kommunalvalg og synlighed på ex. facebook. Desuden 

overvejelser om, hvordan vi skal spille ind i inklusionstanken i Folkeskolen og 

hvad indeholder kommunernes børn - og ungepolitik for os. 

Regnskabsstatus: Endelig regnskab for generalforsamling fremlægges. I alt 

har vi brugt 89.400 til 113 medlemmer. Budgetopfølgning eftersendes, når den 

kommer. 

Regional - og Kommunalvalg: Det er eet af de 2 hovedemner på 

regionskonferencen. Her deltager hele bestyrelsen. Der er udvalgt 5 

kommuner i region Sjælland, som vil få en særlig opmærksomhed og hvor 

Lise vil aftale besøg med politikere. Men alle kommuner vil blive fulgt med 

hensyn til valgmøder og indlæg i pressen. Og så selvfølgelig Region Sjælland. 
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Lise havde bedt bestyrelsen forholde sig til evt. forespørgsler fra ex. faglige 

organisationer om økonomisk støtte til afholdelse af valgmøder. Vi besluttede, 

at vi ikke kan støtte økonomisk, da vi har 17 kommuner. Men vi møder gerne 

op til valgmøderne. 

 

Minifagfestival: Merethe Fehrend deltog under dette punkt. Der blev orienteret 

om aktuel status for økonomi og antal tilmeldte. På nuværende tidspunkt er 

der tilstrækkelig tilmeldte til at minifagfestival afholdes som planlagt. 

Økonomien er fin. 

 

Der takkes nej til et forslag fra et firma om stand, da vi ikke har reklameret 

med dette. Der kommer stande fra vores uddannelser og fra medlemmer, der 

ønsker at komme med et fagligt budskab om, hvad de arbejder med. Til 

kommende minifagfestival skal vi have en snak om  

professionelle/kommercielle stande. Merethe opfordres til at lave en drejebog 

for afholdelse af minifagfestival. 

 

Regionskonferencen: Alle deltager. Kørsel aftalt. 

 

Facebook: Kører fint. Der er kommet ideer til synlighed undervejs på mødet. 

Disse huskes.Husk vi har en liste over regionsbestyrelsesmedlemmers bidrag 

til den gode historie. Listen genudsendes. 

 

Nyhedsbreve: Der udsendes 3 forskellige nyhedsbrev fra sekretariatet. Til 

repræsentanterne, til regionsbestyrelsesmedlemmer og til de praktiserende. 

Regionsbestyrelsen vil gerne have dem alle. Lise sender når de kommer. 

 

Orientering fra Sundhedspolitisk Dialogforum. Lise orienterede om det 

stiftende møde og om hvilke emner til behandling, der er kommet indtil videre. 

Efterfølgende er modtaget emner fra regionsbestyrelsesmedlem. Disse 

viderebringes. Fortæl gerne om forummet. Se medlemmerne her: 

http://www.regionsjaelland.dk/Politik/udvalg-og-netvaerk/andre-udvalg-og-

netvaerk/Sider/sundhedspolitisk-dialogforum.aspx 

 

Innovations- og iværksætter pris: Orientering om og indledende snak om 

kandidater til prisen. Vi går i tænkeboks om kandidater. Efterfølgende er det 

mellem regionsformænd og sekretariat besluttet at der skal gøres reklame på 

hjemmesiden. 

 
Praktiserende: Marjanne orienterede om sidste nyt fra samarbejdsudvalget 

for praktiserende fysioterapeuter. Der er annonceret med 4 fyraftensmøder 

med henblik på at optimere administrationen for de praktiserende 

fysioterapeuter. Der skal være årskonference for 

samarbejdsudvalgsmedlemmer i midten af september. Emnet er yderst 

http://www.regionsjaelland.dk/Politik/udvalg-og-netvaerk/andre-udvalg-og-netvaerk/Sider/sundhedspolitisk-dialogforum.aspx
http://www.regionsjaelland.dk/Politik/udvalg-og-netvaerk/andre-udvalg-og-netvaerk/Sider/sundhedspolitisk-dialogforum.aspx
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relevant, nemlig det krydspres SU- -medlemmerne befinder sig i mellem 

medlemmerne, politikerne og administrationen. 

 

Der er igangsat et arbejde i forhold til lægerne med titlen. ”Den gode 

henvisning.” 

 
TR: Malene orienterede fra sidste regions TR–møde. Her var besøg af Ann 

Sofie Orth fra Danske Fysioterapeuter til en snak om ytringsfrihed: 

muligheder, begrænsninger, opmærksomhedspunkter. 

Der skal afholdes valg af TR i oktober/november. Nyvalg af TR til 

regionsbestyrelsen afholdes på førstkommende regions TR – møde efter 

nyvalg. 

 

Lisbet Jensen orienterede kort fra sidste møde i Hoved MED, særligt om 

økonomisituationen samt om uddeling af Sundhedsprisen. 

 

Arbejdsmiljø: Der er Årsmøde for arbejdsmiljørepræsentanter 4.september 

samt regionalt møde for Arbejdsmiljørepræsentanter 18.november. Lise 

deltager i begge. 

 
FTF: Lise deltager i de uddannelsesmæssige FTF- netværksmøder, der er på 

landsplan og i formøder til FTF repræsentant i UCSJ `s bestyrelse. Holder sig 

orienteret i FTF stof. Sender til bestyrelsen, når det er relevant. Der er 

regionalt årsmøde 12.november. Vil blive annonceret. 

 

Uddannelse: Martin orienterede om nyt vedrørende etablering af 

Fysioterapeutstuderendes Lands Råd( FLR).Der kommer forslag til næste 

Repræsentantskabsmøde om, at rådet bliver formelt og kommer ind i vores 

love. 

 

Frederik(Martins suppleant både i RB og andre sammenhænge) er indtrådt på 

nogle af Martins poster. 

 
Web: Det kører fint. 

 
Arrangementspuljen: Der er fremsendt 2 ansøgninger: 

Ansøgning fra Morten Topholm om finansiering af fyraftensmøder vedrørende 

stratificering af ”den komplekse rygpatient”. Bestyrelsen besluttede at støtte 

ansøgningen med 10.000 fra Arrangementspuljen. Lise har den videre kontakt 

vedrørende annoncering og deltagerkreds. 

 

Ansøgning fra træningsafsnittet, Roskilde Kommune om finansiering af 

Hoftekursus. 
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Bestyrelsen besluttede at støtte ansøgningen med 9.000 fra 

Arrangementspuljen. 

 

Bestyrelsen havde bemærkninger vedrørende deltagerkreds og deltagerantal. 

Lise meddeler dette i svaret og har i øvrigt kontakten. 

Lise orienterede om igangværende planlægning af netværksmøder for 

visitatorer og ledere. Vi har afsat en pulje til netværksmøder. 

 
Opfølgning på sidste møde. Intet. 

 

 

Dagsorden til næste møde.   7.oktober 

 

 Lise 13-09-2013 
 

 


