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1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordnen blev godkendt
2. Opfølgning på beslutninger fra seneste TR-Rådsmøde
Referatet blev gennemgået for evt. opfølgning fra det seneste møder den 26.
marts:
 HB godkendte på HMB den 19. maj 2015 det reviderede
kommissorium uden bemærkninger.
 Orienteringen fra sekretariatet om udfordringer med valg/udpegning til
MED på det lokale niveau gav anledning til erfaringsudveksling. Der er
mange af de tilstedeværende, der havde eksempler på samme
problematik. Det bør nævnes på de regionale møder, at alle TR skal
være opmærksom på, hvornår der er valg til MED, og at disse valg
foregår efter reglerne. Kontakt evt. TR-rådets repræsentant i regionen
eller regionsformanden.
3. TR-valg i foreningen
Punktet var en opfølgning på punktet fra sidste møde, hvor der står følgende i
referatet:
”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.
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.
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Hvis der skal ske en ændring af nuværende valgtidspunkt
skal det til godkendelse i HB (jf. seneste gennemskrivning af
love og regler) ”.
Karen havde udsendt en opsamling på de indsamlede svar, der tegner et
meget forskelligt billede af valgterminerne. Det giver derfor ikke umiddelbart
mening at justere valgterminen på den baggrund. Et alternativ kunne være at
gøre valgperioderne fri.
TR-rådet drøftede de forskellige muligheder. TR-rådet mener, at det er vigtigt,
at foreningen kan understøtte, at der bliver afholdt ordinære valg hvert andet
år. TR-rådet mener også, at et fast tidspunkt vil give både den enkelte TR og
foreningen bedre muligheder for at planlægge deltagelsen på TRuddannelsen.

Konklusion:
Det blev besluttet, at TR-rådet anbefaler at fastholde status quo med ordinære
valg i efteråret ulige år.
4. TR-uddannelsen og Årskonferencen
 Status vedr. TR-uddannelsen 2015
Kurserne 2015 forløber godt med gode evalueringer. Der er passende
tilmeldinger og Karen skriver ud, hvis der er ledige pladser/mangler
tilmeldinger. Det aftales, at den regionsvalgte i TR-rådet sender
efterlysningen videre ud i netværket.
Sæt TR-rollen i spil – efteråret: Lene deltager fra TR-rådet.
Introduktionsdagen for nyvalgte TR: er flyttes fra juni til september pga.
for få tilmeldte/for kort tid siden det seneste kursus. Indholdet skal
revideres og justeres med henblik på OK-delen og TR-rådets indlæg.
Charlotte, Lene og Karen mødes den 9. juli for at arbejde med kurset.
Forhandling 2 flyttes fra december til 2016. De tilmeldte får direkte
besked.


Status vedr. planerne for TR-uddannelsen 2016
Kursusudbuddet bliver nogenlunde det samme som for 2015.
Karen indkaldes til et møde i TR-rådets uddannelsesarbejdsgruppe



Status vedr. Årskonferencen
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Der er lavet en overordnet plan med emner, oplægsholdere og proces.
Charlotte, Lene og Karen taget en tørn med at gennemgå og beskrive
de mere praktiske forhold.
Særligt opmærksomhedspunkt: Hvordan tager vi mod de nye?
Skal der vælges til repræsentantskabet i år?

5. Fremtidens fagbevægelse
Fremtidens fagbevægelse er et aktuelt tema i FTF, og det er en diskussion,
der kommer til at fylde i HB, så det er vigtigt, at vi er på forkant med TR
vinklen. På mødet drøftede vi TR-Rådets perspektiver på, hvad en
sammenlægning kunne betyde for vores muligheder for
indflydelse/samarbejde på arbejdspladserne.
Hvilke TR vinkler skal vi være opmærksomme på at bringe frem i debatten i
HB og på FTF kongres i november?
Hvordan sikrer vi en fortsat effektiv TR institution i en evt. ændret
hovedorganisationsstruktur?
Læs om projektet her: http://www.ftf.dk/aktuelt/ftf-nyhed/artikel/lo-og-ftf-2020projektet-paa-vej-mod-en-ny-faelles-hovedorganisation/
Til brug for drøftelsen var der udsendt et notat fra FTF om flere scenarier og
Charlotte Larsens notat fra ”gå-hjem-møde” om emnet samt en artikel af Kim
Simonsen (HK).
Konklusion:
TR-rådet drøftede materialet, og det gav anledning til følgende kommentarer:
 Uanset hvad, så vil det give udfordringer i forhold for at sikre optimal
indflydelse, hvis vi bliver en del af et større fælleskab. Det bliver vigtigt, at
være opmærksomme på mulighederne for valgforbund til TR og
valg/udpegning til MED.
 Hvad gør en tilknytning til LO i forhold til vores professionsopfattelse,
strategi for at få uddannelsen ind på universitetet og for de praktiserendes
opfattelse af tilhørsforholdet?
 Hvad bliver Sundhedskartellets rolle i et nyt fællesskab – får de
overhovedet en rolle?
 TR-rådet opfordrer HB til at inddrage disse spørgsmål i deres drøftelser
med Bente Sorgenfrey (FTF)
 TR-rådet opfordrer alle TR til at engagere sig i/interesse sig for debatten,
da den har stor betydning for TR’s indplacering i MED.
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TR-rådet opfordrer regionsformændene til at nævne og drøfte det på TRregionsmøderne, så de får orienteret TR om, hvad der er planer om, og til
at huske at informere medlemmerne om, hvad der sker, når der er nyt, så
medlemmerne har hørt om det, når det ”går løs”.

6. TR-undersøgelsen
TR-undersøgelsen havde været ude i test. TR-rådet drøftede evt. forslag til
justeringer.
Konklusion:
Karen vender forslagene med analysekonsulent Robin Rich, der retter
skemaet til, og det forventes udsendt i løbet af uge 24.
7. Netværksmøder
Der var udsendt tre bilag vedr. TR-netværksmøderne.
 Vejledning til afholdelse af TR-regionsmøder
 Retningslinjer vedr. referat
 Referatskabelon
Materialet dækker dels inspiration til, hvordan man i regionerne kan udarbejde
en vejledning om, hvordan møderne bliver holdt, hvem der indkalder og hvem
der skriver referatet. Ang. referatet giver vi også en vejledning til, hvilke tanker
man kan gøre sig ang. behandling af fortrolige emner. Se evt. referatet fra det
seneste møde.
Konklusion:
Karen og Charlotte arbejder videre med materialet, og det lægges på
hjemmesiden snarest.
8. Samarbejde mellem TR og AMiR
Baggrunden for punktet var:
Det er et led i Danske Fysioterapeuters politik, at TR og AMiR skal arbejde
tættere sammen på arbejdspladserne til glæde for medlemmerne.
Der bliver gjort meget allerede, men kan der gøre mere?
I TR- og AMiR-undersøgelsen spørger vi til dette samarbejde.
Da TR-rådet og AMiR-rådet begge har møde den 2. juni, vil det være oplagt at
drøfte emnet yderlige sammen.
På mødet blev følgende spørgsmål drøftet:
Hvilke tanker og ideer har TR-rådet og AMiR-rådet som inspiration til Danske
Fysioterapeuters fortsatte arbejde med at få TR og AMiR til at arbejde tættere
sammen?
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Karen og Sannie holdt et kort oplæg, hvorefter der blev lagt op til brainstorm
og opsamling.
Ideerne bliver skrevet sammen og skal bruges som supplement til de
resultater, der kommer fra TR- og AMiR-undersøgelsen.
9. Orientering
9.a. Hovedbestyrelsen
o Har godkendt det reviderede kommissorium.
o Arbejder på at beskrive ”De grundlæggende sundhedsydelser”.
Forslag fra TR-rådet om evt. at tage emnet op i regionsbestyrelsen.
9.b Forhandlingsudvalget
o HB skal evaluere udvalgsstrukturen for forhandlingsudvalgene. Der
efterlyses også en evaluering af OK-15 herunder UFLO’s rolle.
9.c TR-rådets medlemmer inkl. hvad sker der i regionerne
Region Nord: RMU drøfter besparelser. Dronninglund og Thy/Mors er
foreslået lukket. Medfører en større rokering både senge, medarbejdere og
MED-struktur.
Region H: Rigtigt godt TR-møde om indflydelse og adfærd med Torben
Lenike, Tina L og Nicolai. Og god generalforsamling.
Københavns kommune har arrangeret en demonstration om mere velfærd og
en fælles TR-konference.
Region Syd: Godt møde om ekstraordinære ansættelser.
Kolding: Travlt, men ikke noget aktuelt presserende.
Odense UH: Meget store besparelser. Ansættelsesstop og beregninger på alle
forslag. Kirsten er meget opmærksom på, at folk ikke presses til at gå ned i tid
mod deres vilje, får flyttet deres ferie e.l. Patienterne efterlyser fys- og
ergoterapi, så besparelserne på området giver ikke mening. Regionen vil have
al genoptræning ud i kommunerne, men afregningsteknikken (DRGafregninger) motiverer ikke til det. Er i tæt kontakt med regionsformand Brian
Errebo-Jensen om synlighed af fysioterapeuternes indsats.
Region Sjælland: Meget store besparelser med meget kort frist. Det ser ikke
ud til, at der skal fyres fysioterapeuter, men vikarer kan ikke fastansættes.
Deltid er ikke en mulighed pga. bestemmelsen om, at regionerne kun skal
oprette fuldtidsstillinger. Lisbet argumenterer for flere fysioterapeuter med det
formål at spare penge på afdelinger. Portørerne har strejket pga.
uddannelsespolitik-ken omkring de nye serviceassistent-stillinger. Der har
været enkelte eksempler på, at terapeuter har udført strejkeramt arbejde. Det
er dog tvivlsomt om arbejdet ville have været gjort i forvejen. Lisbet har haft
god dialog med TR om situationen.
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Region Midt: Også meget store besparelser her. 2015 er sandsynligvis reddet
af leasing. Det er svært at få sat fremtidens sygehusvæsen på dagsorden. Det
bliver udsat igen og igen pga. besparelsespunkter.
Kontakt til TR i ”klynger-teams”, som dækker både den kommunale og
regionale sektor. Et af emnerne er arbejdet omkring genoptræningsplanerne.
Organisationerne har haft besøg af sundhedsøkonom Jakob Kjellberg bl.a.
omkring medicinudgifterne. Et af hans mantraer er, at det er vigtigt at
politikerne prioriterer…
9.d. Sekretariatet
Foreningen arbejder politisk med valget. Vi forbereder en mail ud med
inspiration til TR.
10. Eventuelt
Valg til TR-rådet: der skal sendes en reminder ud om, hvordan valgene skal
foregå og hvornår.
TR-rådet efterlyser endnu engang en løsning omkring klippekort ud i landet,
så man ikke skal lægge pengene ud.
11 Kommende møder
 Årskonferencen er den 15-16. september 2015. TR-rådet mødes
dagen før
 TR-rådsmøde 8. oktober 2015 (hvervning, ledelse og regionsmøder)
 TR-rådsmøde 15. december 2015 (flere FTR, løsgængere og
valgforbund)
12. Evaluering af mødet
Det var en godt møde med god dagsorden og god styring. Det var rigtig godt
at mødes med AMiR-rådet og diskutere indflydelse på arbejdspladsen. Det
gav mange gode drøftelser om de tillidsvalgtes situation på arbejdspladsen og
mange ideer til fremtidige indsatser.
Indstilling til HB
Det indstilles, at HB tager referatet til efterretning.
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