
Udvalgs-/mødereferat 

Referat af møde i  

TR-rådet den 26. marts 2015 L 

 For referat: Karen Fischer-Nielsen 

Dato for udarbejdelse: 

13. april 2015 

 

  

 

Deltagere: 

Kirsten Ægidius, Lone Guldbæk Kristensen, Charlotte Larsen og Lisbet 

Jensen, Rikke Vigstrup Dalgaard og Lise Hansen (HB-medlem) 

Afbud: 

 

Lene Lebech og Kirsten Thoke 
 

 

Sekretariatsmedarbejder: 

Karen Fischer-Nielsen 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Opfølgning på beslutninger fra det seneste TR-Rådsmøde 

3. Årsplan  

4. TR-uddannelsen 

5. Årskonferencen 

6. Netværksmøder 

7. TR-valg i foreningen 

8. Orientering  

9. Eventuelt 

10 Kommende møder – Efterårets møder skal planlægges 

11. Evaluering af mødet 

12. Indstilling til HB 



Udvalgs-/mødereferat 

Kirsten Ægidius bød velkommen – især til Lise Hansen, der deltog for første 
gang som HB-medlem. 
 
1. Godkendelse af dagsorden. 
OK15 blev drøftet under pkt. 8 og Charlotte skulle gå kl 13.30. 
I øvrigt blev dagsordenen godkendt. 
 
2. Opfølgning på beslutninger fra det seneste TR-rådsmøde den 7. 
januar.  
Referatet blev gennemgået for evt. opfølgning fra seneste møde: 
 

a. I forbindelse med drøftelsen om, hvorvidt referater skal være offentlige 
har vi tidligere besluttet, at der skal udarbejdes en skabelon til 
inspiration til de regionale møder. Charlotte og Karen går videre med 
dette. 

b. TR-undersøgelsen: Karen har holdt møde med Robin Rich, der er 
ansat som analysekonsulent. Det er planen, at undersøgelsen skal gå i 
luften før sommerferien. 

c. TR’s platform, er den nye folder om, hvad det vil sige at være TR. Den 
skal lægges synligt på nettet. I den forbindelse blev det besluttet, at 
Morgendagens TR (vision og strategi på TR-området), der ikke er 
beskrevet fuldt ud i TR’s platform, skal lægges let tilgængeligt på 
hjemmesiden. Der sendes en stak foldere til regionsformændene. 

d. Revideret kommissorium: Pga. tidsnød blev punktet udsat i HB. Det 
skal understreges, at baggrunden for, at TR-rådet vil fremtidssikre 
kommissoriet skal ses som en naturlig konsekvens af, at HB har en 
strategi om flere overenskomster i det private, og at disse 
overenskomster skal indeholde TR-aftaler.  
Der er pt. 8 TR inden for det private område. 

 
3. Årsplan  
TR-rådet har tidligere arbejdet efter en årsplan. På dette møde gennemgik vi 
aktuelle temaer for TR og prioriterede dem i forhold til at lave en opdateret 
årsplan.  
 
Under dette punkt vendte vi bl.a. følgende temaer: 

 TR-undersøgelsen 

 Rollefordeling mellem TR og AMiR 

 Samarbejde med AMiR-rådet 

 Lokal løndannelse - vejledning 

 Ikke-medlemmer/kandidater/ledere 

 TR for flere faggrupper - alternativer 

 TR/FTR-rollen i forbindelse med ”Løsgængere” 

 Flere FTR 
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 TR for Private ansatte (invitere Jesper Malling) 

 TR i staten (invitere Henrik Sloth) 

 Netværksmøder 
 

Konklusion 
Karen udarbejder en ny årsplan, som sendes til godkendelse i TR-rådet. 

 
 
4. TR-uddannelsen 
4.a. Status vedr. TR-uddannelsen 2015 
Sæt TR-rollen i spil. Kører godt med løbende behov for justeringer og præci-
seringer. Pædagogikken er ekstrem vigtig. 
 
Introduktionsdagen for nyvalgte TR. Kører også godt. Dog skal vi være op-
mærksomme på ikke at gentage stof i løbet af dagen. Under dette punkt op-
stod spørgsmålet om TR-rådets deltagelse. Der er enighed om, at det er vig-
tigt at TR-rådet er synligt, men at det skal give mening at være tilstede.  
Charlotte, Lene, Karen og evt. Sannie mødes med henblik på at revidere da-
gens program. 
 
Under punktet drøftede vi igen vigtigheden af at byde nye TR velkommen. 
Især i forhold til at få dem til at komme til TR-regionsmøderne.  
HUSK at aftale, hvordan I gør det i regionerne. 
 
4.b. Kort orientering om status vedr. forløbet af kurserne i foråret 2015 og evt. 
forslag til 2016. 
Der ser ud til at være godt gang i tilmeldingerne til kurserne i efteråret. Vær 
dog stadig opmærksom på at gøre reklame for kurserne. Det hjælper meget, 
når TR-rådet reagerer på sekretariatets rykkere. 
 
Planen for 2016 er at fortsætte i samme spor som i 2015 med enkelte 
justeringer. Mere om dette senere. 
 
5. Årskonferencen 
Karen gjorde status over, hvor langt, vi er med programmet. Der var udsendt 
et foreløbigt notat inden mødet. 
Årskonferencen afholdes på Comwell, Middelfart den 15. – 16. september. 
Emnet er: Nye veje til indflydelse. 
Gennem hele konferencen vil temaet ”indflydelse” bliver berørt fra forskellige 
vinkler og målrettet nogle konkrete udfordringer fra deltagernes hverdag. 
 
Konklusion 
Karen arbejder videre med planen, så program og invitation kan lægges på 
hjemmesiden snarest. 
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6. Deltagelse på netværksmøder 
TR i Nordjylland havde henvendt sig og bedt om, at vi drøftede deltagelsen på 
netværksmøderne. 
 
”Vi oplever heroppe, at fremmødet til netværksmøderne bliver gradvis mindre. 
Måske glemmer både ledere og TR at netværksmøderne er vigtige og en del 
af TR´s uddannelse. 
Vi ser derfor gerne at TR-Rådet tage problematikken. Kan/vil rådet sende en 
reminder eller en melding til ledere og TR om mødernes vigtighed og TR’s 
rettigheder?”  
 
TR-rådet har haft punktet oppe tidligere og har forberedt spørgsmål om 
årsager til både deltagelse og fravær til TR-undersøgelsen. Vi drøftede emnet 
igen mhp. om det var indtrykket, at der er et mønster og om emnerne var 
spændende nok.  
Der kom følgende ideer/kommentarer: 

 Det er ikke i alle regioner, man oplever et fald i deltagerantal – men det 
er typisk de samme, der kommer – og flere, når der er eksterne 
oplægsholdere bl.a. fra sekretariatet. 

 Lav reklame for møderne i alle sammenhænge (f.eks. kurser, TR-
kontakter og velkomst til de nyvalgte) 

 Lav en skærpet og interessant dagsorden, så man kan se, at der er 
noget at komme efter – og som kan bruges over for lederen for at 
kunne få fri 

 Byde nyvalgte TR velkommen med en invitation (og evt. 
kontaktperson) til det kommende regions-TR-møde 

 Vigtigt at genoverveje, hvordan man afvikler runden om nyt fra 
arbejdspladsen 

 
Konklusion 
TR-rådet afventer resultatet af TR-undersøgelsen med henblik på en egentlig 
strategi på området. 
 
7. TR-valg i foreningen 
Ifølge de nuværende retningslinjer, skal valg til TR ske ultimo oktober i de 
ulige år. 
TR-Rådet har med jævne mellemrum diskuteret om dette tidspunkt er 
hensigtsmæssigt af flere grunde bl.a. da det er opfattelsen, at valg til MED 
systemet sker inden for 1.kvartal i ulige år. 
Ergoterapeuterne har ingen bestemmelser om noget fast tidspunkt, men lader 
det være op til "arbejdspladsens tarv/behov" at fastsætte dette.  
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Andre organisationer prøver at tilpasse valget af TR til valgene til MED-
udvalgene. 
  
TR-rådet havde en førstedrøftelse, om hvorvidt vi skal fastholde vores 
nuværende valgtidspunkt eller harmonisere med øvrige organisationer. Der 
opstod dog tvivl om, hvornår valg til MED-udvalgene reelt sker. 
 
Konklusion: 
Efter en kort drøftelse blev det besluttet, at TR-rådets medlemmer undersøger, 
hvornår valg til MED-udvalgene finder sted. Hvert medlem skal undersøge 
regionen og 4 kommuner og melde tilbage til Karen. 
 
Hvis der skal ske en ændring af nuværende valgtidspunkt skal det til 
godkendelse i HB (jf. seneste gennemskrivning af love og regler). 
 
8. Orientering  
8.a. Lise orienterede fra Hovedbestyrelsen 
Hovedbestyrelsen arbejder med: 

 Flere jobs (privat og offentligt) 

 Løn- og ansættelsesforhold 

 Bedre medlemsservice 

 Opfølgning på repræsentantskabets beslutning om, at Danske Fysiote-
rapeuter er imod brugerbetaling på grundlæggende sundhedsydelser. 

 
Herunder kom der et ønske frem om, at medlemmerne (og TR) savner infor-
mation om de nye retningslinjer vedr. genoptræningsplaner. 
 
HB har drøftet OK15 og det medførte en mindretalsudtalelse vedr. statens 
overenskomstresultat. 
 
8. b. Kirsten Æ og Lisbet orienterede fra Forhandlingsudvalget.  
Stormødet om OK15 i København den 9. marts gik godt. Der var problemer 
med fremmødet både pga. beliggenheden og flystrejke. Næste gang skal der 
tænkes supplerende orienteringer ind. 
 
Når det er sagt, så slår TR-rådet fast, at det var en virkelig god dag, som alle 
TR anbefales at deltage i – også selvom det kræver lidt rejse. 
 
Afstemningsperioden var meget kort (da vi ventede på FOA), hvilket gav nogle 
TR problemer med at få gjort nok ud af fremlæggelsen på især større arbejds-
pladser. 
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8.c. TR-rådets medlemmer orienterede om, hvad sker der i regionerne. 
 
Region H: 
To nye FTR (Gentofte kommune og Glostrup/Rigshospitalet) 
Næste regionsmøde handler om at blive en bedre sparringspartner for lederen 
(Torben fra FTF), opfølgning på det nye forhandlingsfællesskab (Tina 
Lambrecht og Nicolai Robinson) og TR’s rolle i fremtiden (Nicolai). Holder re-
gionsgeneralforsamling den 5. maj. 
 
Region Nord 
Ny regional MED-aftale netop underskrevet. Der har især været knaster om-
kring ”Institutionsbegrebet”. 
 
Region Sjælland 
Ny MED-aftale med nyudpegninger. Lisbet er meget opmærksom på, at man i 
regionen arbejder på et koncept med serviceassistenter (erstatning for rengø-
ring og portører), der skal ansættes på afdelingerne ”og kunne deltage i be-
handlingsopgaver”. 
I Næstved kommune har man valgt at udlicitere et distrikt. 
 
Region Midt 
Kæmpebesparelser i regionen pga. medfinansiering af nybyggeri og medicin-
udgifter. Der er nedsat otte grupper, der skal drøfte mulige besparelser – der 
er ingen hellige køer bortset fra Akut-funktionen. I besparelsesmaterialet bliver 
socialrådgivere, diætister og fysioterapeuter nævnt i forbindelse med et 
spørgsmål om deres opgaver i virkeligheden er en kommunal opgave. 
Man har planlagt et fælles møde mellem kommunalt og regionalt ansatte i 
Aarhus kommune mhp. at drøfte fælles udfordringer. 
 
Sekretariatet  
Karen orienterede om nyt fra sekretariatet. 

 Der er faldet en afgørelse om, at TR-suppleanter skal have tillæg, når 
de fungerer som TR. Især i kommunerne har det haltet. Læs mere på 
fysio.dk/tr-amir. 

 De nye Traniee-ordninger er i fuld gang med at blive etableret. 

 Vi oplever en stadig udfordring på fortolkningen på MED-aftalerne især 
ang. udpegning/valg på lokalt niveau. 

 I OK15 er der kommet en bestemmelse om placering af kandidater i 
den regionale overenskomst (svarende til den kommunale bestemmel-
se) 

 I sekretariatet kører der som udløber af Strategiplan 2014 og 1016 en 
række projekter ang. TR-uddannelsen. Det drejer sig om kvalitetsstan-
darder i Danske Fysioterapeuters kursusvirksomhed, som bl.a. inde-
holder emner som ETCS-point for TR-kurser, ”Først til mølle” ved til-
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melding, kursusbeviser, materiale elektronisk eller…? Karen holder lø-
bende TR-rådet orienteret. 

 
 
9. Eventuelt 
Der var intet under dette punkt. 
 
10. Kommende møder 
Der er afsat følgende møder: 

 Tirsdag den 2. juni 2015. 

 Mandag den 14. september 2015 (dagen inden Årskonferencen) 

 Torsdag den 8. oktober 2015 

 Tirsdag den 15. december 2015 
 
Årskonferencen er den 15-16. september 2015 
 
 
11. Evaluering af mødet 
Mødet forløb godt. Det var godt, at Kirsten T og Lene havde givet sig tid til at 
sende deres kommentarer ind inden mødet. Fin passende stram styring. 
 
12. Indstilling til Hovedbestyrelsen 
Det indstilles, at referatet tages til efterretning. 


