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Kirsten Ægidius bød velkommen til mødet. 
 
1. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsordenen blev godkendt. 

 
2. Opfølgning på beslutninger fra seneste TR-Rådsmøde 
Referatet blev gennemgået for evt. opfølgning fra seneste møder. 
Pkt. 3. Ledelse. Vi afventer at handle aktivt ang. et møde, indtil formål og emne er mere 
afklaret. 
Pkt. 5: Nye foldere ved fastholdelse og hvervning er udsat, indtil ny chef for en ny afdeling 
”Marketing og kommunikation”. 

 
3. Årskonferencen 
Der var problemer med, at oplægsholdere til det tænkte emne (Tidsmiljøer, tidsrytmer og 
hvornår er godt ”godt nok”) alle er optagede den 4. oktober. Vi skulle derfor drøfte andre 
emner eller evt. en anden dato. 
Efter en brainstorm blev det besluttet, at vi fastholder datoen og meget hurtigt finder en 
oplægsholder inden for det oprindelige emne – om muligt.  
 
(Efter mødet blev det afklaret. Vi fandt en underviser til det oprindelige emne på det 
oprindelige tidspunkt) 
 
4. Repræsentantskabsmødet 2016 
Det skulle drøftes, om der er emner, der skal bringes op – og kort status vedr. valg. 
TR-rådet foreslår, at Årskonferencen for TR er et to-dagsarrangement hvert år. 

- Begrundelse: der er stort behov for samlet opkvalificering af TR og stort behov for at 
mødes om brede emner. To dage giver mulighed for god og dyb behandling samt 
erfaringsudveksling. 

  
Der er et ønske om, at AKUT-regnskabet sendes til TR-rådet. Det sørger Karen for. 
 
Valg: Der skal vælges to repræsentanter til TR-pladserne i Repræsentantskabet. 
Valgproceduren sættes i gang i starten af maj. Ole Kortegaard og Kirsten Thoke 
genopstiller. Desuden stiller Rikke op.    
Kommentar: TR-rådet beklager, at valgproceduren af praktiske hensyn bliver elektronisk. 
Vi vil arbejde for, at Årskonferencen fremover bliver om foråret, så valget kan foregå der. 
 
TR-rådet ønsker en drøftelse af øget samarbejde mellem Ergoterapeutforeningen og 
Danske Fysioterapeuter. I første omgang kvalificeres punktet på et senere TR-rådsmøde. 
 
Konklusion 
Nu er punktet startet, så alle opfordres til at tage punkter med fra netværksmøder eller 
TR-kurser.  
TR-rådets repræsentant udpeges senere. 

 



 
 

 

5. Projekt lokale forhandlinger 
Karen kom med et kort oplæg om, hvor langt projektet er, og lagde op til en drøftelse af, 
hvilke tilbud foreningen har haft og har nu. Oplæg var udsendt inden mødet. 
 
Konklusion: 
Karen opdaterer udkastet efter de faldne bemærkninger, og projektgruppen arbejder 
videre og inddrager TR-rådet igen ved behov. 

 
6. TR-rådets interne arbejde og TR-rådets funktion  

Kirsten Ægidius kom med et kort oplæg ud fra nedenstående spørgsmål, og lagde op til 
diskussion. 

- hvad er formålet med TR-rådet og dets opgaver? 
- hvordan lever vi op til det? 
- hvordan vil du bruges i TR-rådet?  

 
Drøftelser i grupper og opsamling bagefter gav bl.a. stikord: 

 TR-rådet vil gerne fortsætte med at gøre en positiv forskel for foreningen 

 Kommissoriet er grundlæggende godt, men skal vendes løbende 

 Flere temadrøftelser evt. med eksterne oplægsholdere  

 Mere politik ind i TR-rådet – evt. oplæg fra TR-rådets medlemmer 

 Gerne en fast plads til de private og de statslige 
  
Emnet tages op på næste møde. 
 
7. FTR og løse medlemmer mm. 
Kirsten T kom med et kort oplæg om de udfordringer, der kan opstå, når der er ansat 
fysioterapeuter uden for TR’s direkte valggrundlag. F.eks. forskningsfysioterapeuter på 
store hospitaler. 
Det drejer sig bl.a. om lønforhandlinger, personsager mm. 
 
Der opstod to spor i diskussionen:  
 

 FTR-funktionen: 
Der er behov for en beskrivelse af den formelle rolle og Danske Fysioterapeuters 
forventninger til FTR. 
Der er behov for et forum for FTR for at drøfte særlige problemstillinger. 
Der er pt. 18 FTR. (Regioner: 8, kommuner, 9 og staten 1) 
 

 Løsgængere (ansatte, der ikke er omfattet af en TR) 
De skal hjælpes, men det er forskelligt om det er FTR eller sekretariatet, der hjælper. 
Fordelingen afhænger bl.a. af den enkelte sag og den enkelte FTR. 
 
Konklusion: 
Drøftelse af en evt. strategi for at få valgt flere FTR skal på næste møde.  
Der skal arbejdes for et forum, hvor FTR kan drøfte deres rolle og erfaringsudveksle. 
Regionsformændene og repræsentanterne i TR-rådet skal være med til at fremme, at der 
vælges TR, hvor der kan. 
 



 
 

 

 
 
8. Orientering 

 Kirsten Æ og Lise Hansen orienterede fra Hovedbestyrelsen 
o Repræsentantskabet og budget fylder 
o Desuden arbejder HB med et stort projekt om nyt brand for foreningen 
o Nyt tilbud fra DFys om karriererådgivningssamtaler 
o Er så småt begyndt at drøfte et fremtidigt strategisk område 

 

 Lise og Charlotte orienterede fra UFLO (Udvalget for lønmodtagere og 

overenskomster) 

Har holdt møde 8. marts. Der er mange spændende opgaver at tage fat i ang. at sikre 

bedre vilkår for alle ansatte. Især er der fokus på det private område.  

Næste møde 3. juni. 

 
Kandidaterne: Kirsten T orienterede om, hvor langt man er i de forskellige regioner i 
forbindelse med overføring af ansatte til A-skalaen.  

 

Efter kort erfaringsudveksling konkluderedes det om kandidaterne: Regionerne er ikke 

ret langt. Vi afventer, og det anbefales, at de centrale forhandlingskonsulenter 

kontakter TR i deres område for at aftale den konkrete håndtering. 

Læs i øvrigt nyheden  

 

 TR-rådets medlemmer inkl. hvad sker der i regionerne 

 

Region Syddanmark  

Mange omstruktureringer, lange transportveje til arbejdet, kompetenceprofiler og deraf 

følgende lønmæssige konsekvenser og minifagfestival 6. oktober. 

Der arbejdes kraftigt på en ny TR-struktur for Falck (og derunder Quick Care). 

 

Region Hovedstaden 

Regionsmøde om stress og den involverende fagforening.  

 

Region Nordjylland 

Stor besparelse ”Fokus og fornyelse”. Der er nu to hospitaler: Aalborg Sygehus og 

resten. 

Hospitalerne er blevet klinikopbyggede, og der afskediges mange mellemledere. 

Ny vilkårsaftale og TR på alle matrikler. Desuden mulighed for valg af en FTR.  

 

Region Sjælland 

Har evalueret møderne og drøftet vigtigheden af at deltage på møderne trods travlhed i 

hverdagen. Der er indtryk af mere stress og flere sygesamtaler med den baggrund på 

arbejdspladsen. 

 

Region Midtjylland 

Oplæg om OK-krav og drøftelse i den forbindelse. 

https://fysio.dk/nyheder/2016/nyt-tilbud-fa-sparring-om-din-karriere/
https://fysio.dk/nyheder/2016/overgang-til-a-lonskala-1.-april-2016-for-fysioterapeuter-med-kandidatuddannede/


 
 

 

 

 Karen orienterede fra sekretariatet 

Forhandling 2 er aflyst (igen) pga. for få deltagere. TR-rådet anbefaler, at det sikres, at 

kurset afvikles med passende mellemrum. Enten via samarbejde med andre 

organisationer eller med et begrænset deltagerantal. 

 

Konklusion 

I øvrigt skal TR-rådets uddannelsesarbejdsgruppe drøfte prioriteringen af, hvilke kurser 

der er vigtigst for vores TR. 

 
8. Eventuelt 
Charlotte gjorde opmærksom på følgende: 

14 fagforeninger har taget initiativet til Velfærdsalliance.dk.  Se www.velfærdsalliance-dk 

I København er der demonstration d.12. maj foran Københavns rådhus kl. 17. 

Hvis der ikke er energi til arrangere lokale opfordres I til at bakke demonstrationen op d.12.maj. 

 
Hjemmeside: TR-rådet gør opmærksom på mange fejl i registreringen af TR-oversigten på 
hjemmesiden. Desuden mangler oversigten over FTR. 
TR-rådet spørger til nyhedsbrev til TR (Svar: det er på vej) 

 
 
9. Kommende møder 
Der sendes en doodle ud hurtigst muligt. 

 
10. Evaluering af mødet 
Godt møde bl.a. fordi der har været flere temadrøftelser og god tid til punkterne.  

 
11. Indstilling til HB 
Det indstilles at referatet tages til efterretning 

http://www.velfærdsalliance-dk/

