
  
Referat TR netværksmøde d. 8 september 2015 kl. 9-15. 

Sofiendalsvej 3, Aalborg 

Der er morgenkaffe kl. 8.30 – 9.00. 
 
Kl. 9.00 – 11.00: Besøg af Tina Lambrecht: 

- Tina kommer med et oplæg 
- pkt. fra vores sidste Netværksmøde.    

Referat fra mødet d. 04.05.2015    
Hvad forventer vi af Danske Fysioterapeuter, hvad ønsker vi og hvordan taler foreningen bedst 
på vores fags vegne. (Betina Madsen) 

Der er et kort oplæg fra lokal erfaring, hvor man har oplevet diskrepans mellem en arbejdsplads’ ønske om 
opbakning fra DF i forhold til nye funktioner og DF’s målsætning om flere arbejdspladser for 
fysioterapeuter. 
Der opstår en meningsudveksling og det aftales, at kommunikation mellem arbejdsplads/medlemmer og DF 
er et relevant tema at tage på et fremtidigt møde. Evt. med deltagelse af DF centralt. 

        
Slides fra Tinas oplæg er vedhæftet referatet. 
 
 
Kl. 11.00 – 12.00: Ordinært møde med følgende dagsorden: 
(mødet fortsætter efter frokost) 
 

1. Valg af ordstyrer 
Lene Holst Norderud 
 

2. Valg af referent 
Tina Kaas Jensen 
 

3. Godkendelse af dagsorden 
Herunder prioritering af punkter 
 

4. Præsentationsrunde 
Der er 20 tilmeldt mødet.  
 

5. Nyt fra regionsformanden 
-TR årskonference d.16-17/9 2015. 10 TR er tilmeldt fra Nordjylland. Der arrangeres 
samkørsel 
-Kommentarer til referatet fra TR netværksmøder kan ved sproglige rettelser mailes direkte til 
Gitte (formand). Rettelser til indholdet mailes ud til alle TR’er i netværket, så de kan 
kommentere på disse. 
-Opfordring til at deltage i kontaktudvalgsmøder som der er til alle MED 
udvalg(MEDstrukturen). Sørg for at komme på maillisterne, så det er muligt at planlægge 
deltagelse.  
Hvilke erfaringer er der i region og kommuner omkring deltagelse i kontaktudvalg? 
I de øverste MEDudvalg repræsenterer TR bredt (flere forskellige faggrupper) hvorfor 
kontaktudvalgsmøder/formøder er god forberedelse, indsamling af informationer, ”råt og 



usødet”. En mulighed for at få indflydelse i et MED udvalg hvor man som faggruppe ikke har en 
plads, bringe viden ind og information med tilbage til egen faggruppe og MED udvalg. 
-DSA har i samarbejde med BAUTA en tillægsforsikring ved ledighed. Informer kolleger om 
muligheden. 
http://www.dsa.dk/Regler-vejledning/Dagpenge/Tillagsforsikring.aspx 
-Danske Fysioterapeuters sekretariat indsamler viden om besparelser i region og kommuner, 
send mail med information til Gitte (regionsformand) og Janus Piil Christensen jpc@fysio.dk 
eller Anders Lorentsen all@fysio.dk  
-PKA delegert valg med opstilling senest d.10/10 2015. Region Nordjylland har 4 pladser i PKA. 
-DSA har nu 2 konsulenter siddende på Sofiendalsvej 3, Aalborg. 
 

6. Orientering fra regionsbestyrelsen 
Lene Duusorienterede om regionsbestyrelsens arbejde ud fra bestyrelsesreferatet, fra juni 
2015. Specifikke punkter var udvalgt. Samtlige punkter kan læses i referatet på hjemmesiden. 
 
Forslag til temamøde ”Grundlæggende sundhedsydelser”. 
 

7. Orientering fra TR-rådet 
Lone Guldbæk orienterede om TR rådets arbejde. TR årskonference er i år over 2 dage med 
150 tilmeldte. 
Rådet arbejder med referatskabelon og inspiration til TR-netværksmøder. 
 

8. Valg af suppleant til TR-rådet 
Lene Duus blev genvalgt til suppleant til TRrådet. 
 

9. Efterårets TR valg. 
Husk at meddele valg af TR og suppleant elektronisk på fysio.dk 
http://fysio.dk/for/TR-og-AMiR/Ny-som-TR-AMiR/Registrering-som-TR/ 
Valg foretages generelt i ulige år i oktober, altså hvert andet år. Der kan være aftalt andet 
lokalt. 
TR indkalder til valget, aftaler med leder hvor vidt valget kan foretages i arbejdstiden. Se øvrig 
vejledning på fysio.dk. 
http://fysio.dk/for/TR-og-AMiR/Ny-som-TR-AMiR/Valg-af-tillidsreprasentant/ 
 

10. Kort runde fra arbejdspladserne 
Mødet opdeles i en kommunal og regional gruppe. 
 
KOMMUNALGRUPPE 
Frederikshavn kommune: Louise har været på orlov i 5 uger samt afviklet 4 ugers ferie. Ved 
tilbagevenden på arbejdspladsen er Louise blevet slettet i det kommunale system. Har 
modtaget nyt ansættelsesbrev med prøvetid på 3 måneder. IT har endnu ikke gendannet mails, 
alle TR mails med vigtig kommunikation er væk. 
Louise anbefales at kontakte Danske fysioterapeuter Anne Sofie Orth. 
Louise opfordrer til at vi er obs. på, hvad der kan ske såfremt nærmeste leder ikke reagerer på 
”sletningsmeddelelser” fra IT. 
I Frederikshavns kommune har ledelsen skullet finde 0,5 % i eget budget til lokal 
lønforhandlinger. 
 
Thisted kommune: Bente og kollegerne er varslet om udvidelse af arbejdstid 1 dag ugentlig pr. 
medarbejder, til kl.16.30. Dette har været gennem MEDudvalget. 
 
Brønderslev Kommune:  Starter med det nye KMD nexus, i myndighedsfunktionen engang i 
oktober 2015.. 

mailto:jpc@fysio.dk
mailto:all@fysio.dk


Der har ikke været lokal lønforhandlinger siden 2009, i udføredelen. TR har i eksisterende 
budget fundet midler, hvilket er forelagt ældrechefen. Der er på denne baggrund aftalt lokal 
lønforhandling til november 2015.  
 
Rebild Kommune: Har haft anmeldt besøg af arbejdstilsynet. Terapeuterne bliver opdelt på to 
matrikler grundet pladsforhold. 
Der samarbejdes med kommunen om ny lønharmoniseringsmodel.  
 
REGIONALGRUPPE 
 

Fra Sygehus Thy-Mors/Inge Marie: 
Her afholdt valg til TR. Ingen modkandidater, hvorfor genvalg. Jeg havde ellers besluttet og 
varslet x flere, at jeg gerne ville stoppe/afløses. 
Afventer sammenlægningen med Sygehus Vendsyssel – ny klinik struktur med færre ledere. 
Fortsat faglig ledelse. Fra 1.1. skal vi fungere som et sygehus. Aktuelt har vi en fælles sygehus 
ledelse.  
  
 
Fra Aalborg Universitets hospital, /Lene Holst Norderud: 
Efter matriklerne Hobro og Farsø er kommet til at høre sammen med Aalborg 
Universitetshospital for et år siden var der nu behov for at få en fælles struktur på TR.  
Der har siden før sommerferien været møder om en model og den er blevet som følgende: 

 
Matrikel Farsø 
Der indgås valgforbund. Valg af 1 TR og 1 suppleant (der er færre end 5 ergoterapeuter på 
matriklen). 

 
Matrikel Hobro 
Der vælges 1 TR for fysioterapeuter og 1 TR for ergoterapeuter.  

 
Matrikel Aalborg 
Der vælges 2 TR for fysioterapeuter og 2 TR for ergoterapeuter.  

 
Matrikel Hobro og matrikel Aalborg 
Der vælges 1 suppleant for TR, fysioterapeuter mellem alle fysioterapeuterne ved matrikel 
Aalborg/matrikel Hobro. 
Der vælges 1 suppleant for TR, ergoterapeuter mellem alle ergoterapeuterne ved matrikel 
Aalborg/matrikel Hobro. 
 
Gitte kommenterer at hun og Ergoterapeutforeningens Regionsformand Lisbeth Krabbe 
Nielsen, mener at aftalen ikke overholder MED aftalen ift. den fælles suppleant for tre TR på de 
to Aalborg og Hobro matriklen. 
 



Fra Aalborg Universitets hospital, Psykiatrien/Betina: 
Sammenlægning af Klinik Syd og Klinik Børn og unge: Hedder nu Klinik Psykiatrien – Syd. Der 
er herefter kun to klinikker Klinik –Syd og klinik – Nord. Fusions MED indtil 31/12 – herefter 
nyt Klinik MED. Skal have ny psykiatridirektør. Sgl fagligvicedirektør er aktuelt konstitueret 
som direktør. Håber, at beholde FTF plads i det nye klinik MED, hvor fys har ordinær plads. 
Forandring i hele psykiatrien i fht kerneopgaven. Afventer udviklingen/afviklingen: Skal vi 
fremtidig blot lave udredning og genoptræningsplaner? Eller vil vi fortsat tilbyde 
behandlingsforløb? (konsekvens af kortere indlæggelser, udredningsgarantier, 
behandlingsgarantier, pakkeforløb etc.)  
Afventer udmelding om besparelser, der vil ramme psykiatrien. 
 
Fys.uddannelsen, UCN/Lene: 
Med henvisning til Tina’s oplæg, fortælles det at Danske Fysioterapeuters anbefaling og at 
nedsætte optaget på fys-uddannelserne skaber en stor grad af utryghed og vrede blandt 
undervisere. Vi mener, vi på fys-uddannelsen i Aalborg uddanner fysioterapeuter, der er 
innovative og entreprenante, hvilket gør, at de er rigtig gode til at skabe nye jobs. Vi er ikke 
enige i, at fremtiden ikke har brug for de fysioterapeuter, der uddannes, da vi mener, der er 
store og uudtømte muligheder i fremtidens sundhedsvæsen. Vi mener heller ikke, at det er der, 
fagforeningen bør have sit fokus. Det er desuden temmelig svært at forstå, at fagforeningen for 
vegne af egne medlemmer anbefaler færre jobs på underviserområdet i fremtiden. 

 
 

11. Dato for næste møde, tovholdere, punkter 
Næste TR netværksmøde d.12 november 2015 kl.9-15 Sofiendalsvej 3, Aalborg. 
Det foreslås at inviterer forhandlingskonsulent Elin Lau til at tale om arbejdstider, fleks, rul 
selvtilrettelæggende.  
 

 
12. Eventuelt 
        

 Kl. 12.00 – 13.00: Frokost  
 
 Kl. 13.00 – 14.00: Mødet fortsat 
 
Kl.  14.00 - 14.45: Mødet opdeles i kommunalt/regionalt 
 
Kl.  14.45 – 15.00:  Kort fælles opsamling 
 
Husk tilmelding til Gitte Nørgaard  
 
På Gensyn fra Marianne Bayer & Maria Odefey. 


