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Referat af møde i  

TR-rådet den 7. januar 2015 L 

 For referat: Karen Fischer-Nielsen 

Dato for udarbejdelse: 

21. januar 2015 

 

  

 

Deltagere: 

Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Lone Guldbæk Kristensen, Charlotte Larsen, 

Lene Lebech og Lisbet Jensen 

Afbud: 

TR-rådet: Lise Hansen, HB og Rikke Vigstrup Dalgaard 

Suppleanter: Laura Skovsholt (ikke TR længere), Lise Opdam Cronström, 

Lars Engelst Petersen, Lis Jensen og Tine Bech Hansen (Tine var ved en fejl 

ikke blevet indkaldt) 

 

Gæst: Suppleanter: Anders Jæger og Annette Lykkegaard 

Formand Tina Lambrecht deltog under pkt. 8 

Sekretariatsmedarbejder: 

Karen Fischer-Nielsen 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden. 
2. Opfølgning på beslutninger fra det seneste TR-rådsmøde den 6. 

november.  
3. Referater fra de regionale TR-møder 
4. TR-rådets kommissorium 
5. TR-uddannelsen 
6. Årskonferencen 
7. Repræsentantskabet 2014 
8. Besøg af Tina Lambrecht  
9. Orientering, Hovedbestyrelsen, Forhandlingsudvalget, TR-rådets 

medlemmer inkl. hvad der sker i regionerne og Sekretariatet  
10. Eventuelt 
11. Kommende møder 
12. Evaluering af mødet 
13. Indstilling til Hovedbestyrelsen 



Udvalgs-/mødereferat 

Velkommen især til suppleanterne. 
 
Line Schiellerup har siddet i TR-rådet fra HB. Hun er nu trådt ud af TR-rådet. 
Vi takker Line for godt samarbejde. 
Lise Hansen træder ind i TR-rådet som HB-medlem i stedet for Line. 
 
1. Godkendelse af dagsorden. 
Punktet om offentliggørelse af referater gøres til et selvstændigt nyt punkt 3.  
Med denne ændring blev dagsordenen godkendt. 
 
2. Opfølgning på beslutninger fra det seneste TR-rådsmøde den 6. no-
vember.  
Referatet blev gennemgået for evt. opfølgning. 
Pkt. 7. Vejledning/beskrivelse af den lokale håndtering af lokal løndannelse. 
Karen er projektansvarlig på et projekt, der skal opkvalificere den lokale løn-
dannelse herunder TR’s indsats. TR-rådets arbejdsgruppe (Kirsten Æ, Kirsten 
T og Lene) mødes snarest for at brainstorme på, hvad TR-rådet kan bidrage 
med. Gruppen organiserer selv mødet. 
 
3. Skal referater fra TR-regionsmøderne være offentlige? 
Emnet kom op på det sidste TR-rådsmøde og har nu været drøftet i regioner-
ne.  
Karen oplyser, at Danske Fysioterapeuters holdning er, at referater bør være 
så offentlige som muligt. Dog skal der være mulighed for at tage punkter 
op/komme med kommentarer uden for referat. 
 
TR-rådet anbefaler: 

 Der udarbejdes konklusionsreferater, der gøres offentlige på hjemmesi-
den. 

 Hvis en tillidsrepræsentant ønsker et punkt behandlet eller en kommentar 
uden for referat, må vedkommende gøre opmærksom på det. 

 Et forslag er, at runden fra arbejdspladserne behandles i emneform. Det 
bør i øvrigt præciseres, at runden skal handle om generelle emner og ikke 
om ”der bliver ansat en mere eller mindre et sted” 

 Under alle omstændigheder bør dagsordenen offentliggøres. 
 
Sekretariatet udarbejder en referatskabelon med TR-rådets anbefalinger. 
Denne skabelon indarbejdes i en vejledning til de mødeansvarlige. 
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4. TR-rådets kommissorium 
Kommissoriet blev gennemgået på det seneste møde. Fra referatet: 

”Kommissoriet blev gennemgået. Der opstod en principiel drøftelse, om 
kommissoriet er for snævert formuleret ang. offentlige arbejdspladser. Skal 
vi f.eks. også begynde at tænke de private arbejdspladser ind? 
 
Det blev besluttet at tage en længere drøftelse af hele kommissoriet 
sammen med evt. ændringer fra Repræsentantskabsmødet på et senere 
møde” 
 

TR-rådet drøftede især bemærkningen om, at rådet ”skal drøfte fagpolitiske 
emner af betydning for de offentlige ansatte fysioterapeuter". 
Vil det f.eks. betyde en ændring for den måde vi opbygger vores kurser på 
og/eller en ændring af rådets sammensætning? 
1) Til det første er det sekretariatets og uddannelsesgruppens opfattelse, at 
kurserne løbende justeres det arbejdsmarked vi er en del af - og dermed også 
er relevant for privatansatte tillidsrepræsentanter 
2) Til det andet: TR-rådets sammensætning giver i dag allerede mulighed for 
at TR fra det private område kan opstille til TR-rådet via de regionale netværk. 
Der vil derfor ikke umiddelbart betyde en ændring for TR-rådets sammensæt-
ning. Hvis der senere bliver behov for en fast overenskomstplads til de stats-
ligt- eller privatansatte TR, kan HB evt. beslutte dette. 
 
For at være på forkant og følge op på foreningens strategi om en indsats for at 
overenskomstdække det private område og set i lyset af, at der sker en sti-
gende overgang mellem fysioterapeuter fra det ene område til det andet, vil 
TR-rådet foreslå, at linjen ændres til ”skal drøfte fagpolitiske emner af betyd-
ning for overenskomstansatte fysioterapeuter”. Desuden har TR-rådet foreta-
get nogle mindre tekstmæssige ændringer. 
 
TR-Rådet vil på et kommende møde dagsordensætte emnet som tema. 
 
Konklusion: 
Det indstilles, at HB godkender det reviderede kommissorium (vedlagt) 
 
5. TR-uddannelsen 
Efterårets kurser forløb godt, ligesom 2015 er startet godt op med Introdukti-
onsdag for nyvalgte TR den 6. januar. 
Tilmeldingerne til kurserne skal stadig ske manuelt ved en mail til 
kusus@fysio.dk 
 
TR-rådet foreslår, at sekretariatet arbejder for, at evalueringerne kan følges 
historisk. Karen tager det op med den nye analytiske medarbejder. 
 

mailto:kusus@fysio.dk
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Næste Introduktionsdag er den 3. marts 2015. Fra TR-rådet deltager Lene 
Lebech. 
Sæt TR-rollen i spil: Kirsten Thoke deltager i 2015 med Lene som ”føl” (efter 
nærmere aftale). 
 
6. Årskonferencen 
Arbejdsgruppen (Karen, Lisbet, Kirsten Æ og Rikke) holdt møde den 18. de-
cember. Der var udsendt et kort notat fra mødet den 18/12 til brug for brain-
storm på mødet.  
Dato: 15. – 16. september 2015 
Sted: Comwell, Middelfart 
Emne: find vejen til Indflydelse (Titel??) 
Tina Lambrecht deltager et par timer den 15. om eftermiddagen. 
Nicolai holder oplæg/coacher et oplæg om forhandling i indflydelsesperspektiv 
Karen arbejder videre med den nærmere planlægning og inddrager arbejds-
gruppen løbende. 

 
7. Repræsentantskabet 2014 
Fra Repræsentantskabsmødet 2014 har TR-rådet især bemærket følgende:  

 Fokusområde i den kommende periode er fortsat det private område. Her-
under vedr. jobskabelse, men også et større fokus på arbejds- og lønvilkår 
via bedre overenskomster og kontraktdækning. 

 Beslutningen om at Fysioterapeutuddannelsen skal være på kandidatni-
veau og ind på universiteterne. 

 At de studerende bliver fuldgyldige medlemmer. 
 
Desuden bemærkede TR-rådet den store interesse for at komme i HB og 
glæder sig over, at der fortsat er to tillidsrepræsentanter i HB. 
 
8. Besøg af Tina Lambrecht (10.30 – 12.00)  
Tina deltog på mødet. Vi drøftede bl.a. følgende: 
 
Forhandlingsfællesskabet/OK15 
Tina gennemgik opbygningen af og repræsentationen i det nye forhandlings-
fællesskab. Herunder status ift. kravsindsamlingen vedr. OK15. 
 
Det gav anledning til en diskussion af OK-dækning og aflønning af kandidater. 
Kandidaterne er vigtige for foreningen og for faget. Det er derfor vigtigt, at 
kandidaterne tilknyttes Sundhedskartellets overenskomst, så Danske Fysiote-
rapeuter bevarer aftaleretten for dem og dermed en vigtig begrundelse for at 
bevare dem som medlemmer. 
 
Der er oprettet en hjemmeside om OK15: http://fysio.dk/OK15/ 
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Uddannelsesområdet 
Tina redegjorde for udviklingen inden for uddannelsesministeriets arbejde med 
revision af sundhedsuddannelser. Sundhedskartellets rapport kommer til at 
vægte i dette arbejde. Et af målene er, at bl.a. fysioterapeutuddannelsen bliver 
universitære (jf. beslutning på repræsentantskabsmødet).  
 
TR-rådets kommissorium 
TR-rådet orienterede kort Tina om den igangværende diskussion om revision 
af kommissoriet. Se pkt. 4. Tina kommenterede kort tankerne. 
 
Konklusion 
Tina vil gerne deltage på TR-netværksmøder i efteråret. Det blev besluttet, at 
TR-rådets medlemmer sender datoer for efterårets TR-regionsmøder til Karen, 
der koordinerer besøgene med Tina.  
 
9. Orientering  
9.a. Hovedbestyrelsen: 
HB har holdt det første møde efter Repræsentantskabsmødet. Lise Hansen er 
blevet udpeget til at være HB-medlem i TR-rådet. Kirsten Æ er udpeget til at 
være HB-medlem i UFLO 
Et stort emne på HB-møderne er drøftelse af strategiplan 2016. 
 
9.b. Forhandlingsudvalget: 
Punktet blev behandlet under pkt. 8. Næste møde er den 12. januar 2015. 
 
9.c. TR-rådets medlemmer inkl. hvad sker der i regionerne 
Region Syd: 
Kirsten Thoke orienterede om et forløb af en lokal uoverensstemmelse med 
HR-afdelingen om tolkning af, om transporttiden tæller med ved tjenestefri ved 
læge- og tandlægebesøg. Det er en problemstilling, der er aktuel mange ste-
der i landet, så vi følger udløbet af sagen på OUH. Sekretariatet vil orientere, 
når der falder en afgørelse. 
”Der er nogle af TR i regionen, der giver udtryk for, at de har brug for at kunne 
køre i egen bil i stedet for, at de skal tage offentlige transportmidler til TR-
regionsmøderne samt kurser, da det er svært at nå frem i tide med offentlig 
transport pga. store afstande. Hvis der er tillidsrepræsentanter, der føler sig 
særlig ramt, opfordres de til at udnytte retningslinjerne om at søge dispensati-
on. Send en mail til tr-amir@fysio.dk. 
 
Region Nord 
Der er også store besparelser her. Det handler mere om drift end udvikling.  
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Region H 
Kbh. Kommune: har lavet en lokal TR-uddannelse på baggrund af tillidsrefor-
men. Der tales meget rehabilitering i kommunen, men der lægges meget op til 
at brede rehabiliteringen ud til andre faggrupper. 
Tårnby: der er blevet ansat flere fysioterapeuter fra ældremilliarden (meget 
typisk på landsplan) 
Regionen: Store fusioner i gang, hvor hospitalerne lægges sammen to og to 
fra 1. januar. Desuden ramt af besparelser, så der er mindre tid til at udføre 
det faglige arbejde.  
 
Region Midt 
Haft temadrøftelse i øverste MED-udvalg i regionen vedr. "På patientens 
præmisser" - det nye paradigme i sundhedsvæsen. Det stiller krav til persona-
let - både vedr. kommunikation og ikke mindst til, at der er den nødvendige tid 
til dette. 
Det bliver interessant at se, om dette vil blive et emne ved de kommende øko-
nomiforhandlinger mellem regeringen og Danske Regioner 
 
Region Sjælland 
Paradoks at skulle arbejde med afbureaukratisering samtidig med at kravet til 
dokumentation stiger. Der er stor velvillighed i forhold til nye initiativer, men 
ikke til at afsætte flere ressourcer til det. 
 
9. d. Sekretariatet  
Ny forhandlingskonsulent cand.jur. Homma Khaibar Yusuf er ansat den 1. 
januar 2015. Homma hilste på TR-rådet. 
Sekretariatet har fået nye åbningstider. Telefonerne er fra 1. januar 2015 åbne 
fra kl. 8.30 – 15.00 (fredag til kl. 14.00) 
 
10. Eventuelt 
TR-rådet efterlyser en praktisk ordning på dækning af transportudgifter til TR-
rådets møder, nu hvor klippekortene udfases (kommentar: det er efter sekreta-
riatets oplysninger kun hovedstadens klippekort, der udfases). 
 
Danske Fysioterapeuter vil gerne have flere FTR – især fordi det giver mulig-
hed for at tillidsrepræsentanter kan møde arbejdsgivere på lige niveau, og 
fordi der ofte følger ressourcer med fra centralt hold på arbejdspladsen. Der 
kan vælges FTR på arbejdspladser/i områder, hvor der er valgt mere end en 
tillidsrepræsentant.  
TR-rådet skal på et senere møde drøfte om der skal gøres en særlig indsats i 
forhold til dette. 
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11. Kommende møder 
Der er afsat følgende møder 26. marts og 2. juni 2015. 
 
Tidligere fremsatte forslag til emner:  

 TR for flere faggrupper – om at dække andre (Brainstorm om opmærk-
somhedspunkter og Valgkadancer) 

 Rollefordeling mellem TR og AMiR 

 Prioritering af opgaver (her skal overvejes at gøre en indsats for de 
private ansatte og for at få flere FTR). 

 
12. Evaluering af mødet 
Mødet gik fint, der var god tid til punkterne og godt, at Tina gav sig tid til at 
drøfte aktuelle punkter med os. Det var inspirerende, at der var et par supple-
anter med. 
 

13. Indstilling til Hovedbestyrelsen 

At HB godkender det reviderede kommissorium og i øvrigt tager referatet til 

efterretning 


