
   

Dagsorden 

TR netværksmøde d. 24 maj kl. 9-15. 

Sofiendalsvej 3, Aalborg 

 
Der er morgenkaffe kl. 8.30 – 9.00. 
 
 

1. Valg af ordstyrer 
2. Valg af referent 
3. Godkendelse af dagsorden (B) 

(Herunder prioritering af punkter: Daglig koordinator, Beklædning, Procedureaftale løn,  
Borgertilfredshedsundersøgelse) 

4. Præsentationsrunde 
5. Nyt fra regionsformanden (O) 
6. Orientering fra regionsbestyrelsen (O) 
7. Orientering fra TR-rådet (O) 
8. Kort runde fra arbejdspladserne (O) 
9. Dato for næste møde, tovholdere, punkter (B) 
10. Evt. 
11. Mødet opdeles i regionalt og kommunalt 
12. Afslutning samlet 

 
             
           FROKOST HOLDES FRA 12.00-13.00. 
 
     

 
 

O: Orientering         D:Debat/Diskussion          B: Beslutning 
 

 
 
Husk tilmelding til Gitte Nørgaard  

  



   

REFERAT 
 
 
AD punkt 1. Ordstyrer: Bente 
 

AD punkt 2. Referent: Maria 

 

AD punkt 3. Dagsorden 
 
Punkterne nævnt i dagsordenen tages under dette punkt. 
 
Daglig Koordinator (Line): Er det en fordel med en daglig koordinator, fungerer det? 
Generelt er det en fordel med en koordinator. Det varetages forskelligt rundt på arbejdspladserne. 
Vær opmærksom på den skjulte lederrolle, der ligger i det. Tillæg for koordinator arbejdet. 
 
Beklædning(Lise): Er der nogen der får godtgørelse? 
I kommunen er der beklædningsgodtgørelse, men ikke særskilt for sko. Man kan selv vælge at 
bruge en del af beklædningsgodtgørelsen til arbejdssko. DFys har tidligere på en forespørgsel 
svaret, at arbejdssko ikke kan kræves som en del af arbejdsuniformen. 
Enighed om at det ikke skal indgå i lønforhandlinger.  
I Thisted Kommune skal de, af hygiejnehensyn, begynde at gå i uniformer. 
 
Procedureaftale for årlige lønforhandlinger i Regionen: 
Der er lavet en for region Nordjylland. Den er udsendt til ledere og TR. 
 
Borgertilfredshedsundersøgelse (Bente): Er der erfaring for hvordan det udføres? 
På regionsplan er der undersøgelser. 
Der er ingen der har været involveret med det på kommunalt plan. 
 
 
AD punkt 5. Nyt fra Regionsformanden: 
 
Pka kursus:  
PKA kommer gerne ud og holder oplæg om, hvordan man er dækket.  
(Det viser sig dog at de ikke har ville komme til Thisted.) 
Gitte arrangerer PKA møde i Aalborg, Nord og Vestpå til efteråret. Arrangeres i nord og vest i 
samarbejde med TR som skal hjælpe med lokale delen. 
Møderne annonceres på hjemmesiden og Facebook.      
 
Aleneterapeuter:  
Hvis I oplever at der er terapeuter der arbejder alene, f.eks. i hverdagsrehabiliteringen, som har 
problemer med arbejdsmiljøet, så mind dem om at de kan bruge Gitte eller DFys. 



   
 
 
Regionshospital Nordjylland: 
Der er forhandlet ny TR-struktur og vilkårsaftale for ergo og fysioterapeuterne. Der kan nu vælges 
TR og suppleant på alle matrikler for alle klinikker. 
 
Lokallønsforhandlinger: 
Region Nordjylland har fået en ny procedureaftale for 2015-2017, det er meningen at den også 
skal være gældende efter denne overenskomstperiode. Aftalen er sendt til TR og ledere. I år er der 
0,2 % af lønpuljen at forhandle om. Pengene skal findes i eget budget, så det er en svær øvelse 
oveni besparelser. 
I Aalborg kommune meldte øverste ledelse ud at de først ville forhandle i 2017 for 2015-2017, 
men det har organisationer modsat sig. Der starter forhandlinger forår 2016. 
 
DFys bliver 100 år i 2018 
Der vil være events og en stor fest, så der bliver brug for hjælpere. 
 
Repræsentantskabsvalg. 
Flg. fra regionsbestyrelsen stiller op. Der skal vælges 3 ordinære og 2 suppleanter. 
Lone Guldbæk 
Lene Duus 
Lars Christensen 
Ulla Poulsen 
Anne Kirstine Jensen 
 
Valget bliver afholdt i juni. Husk at opfordre kolleger til at stemme. Der holdes et åbent 
medlemsmøde inden repræsentantskabet i november. 
 
Velfærdsalliancen demonstration 12. maj: 
Gitte havde sendt mails ud ang. ovenstående, og spørger om det var nok information, hvilket var 
tilfældet. Andre faggrupper var dog uvidende om eventen. 
 
 
AD punkt 6. Orientering fra regionsbestyrelsen (Ina) 
Se referat på hjemmesiden. 
Skadestuer:  
Gitte har været i Slagelse til møde om fysioterapeuter i Skadestuen sammen med Aalborg UH 
(leder og TR) og Thisted (leder samt 1 stk. personale). 
I Aalborg er der pt positive møder med ortopædsektoren ang. om fysioterapeuterne skal være i 
Skadestuen. 
  
Vederlagsfri Fysioterapi: 
Kommunerne har budgetteret lavere til vedlagsfri fysioterapi i 2016 end der blev brugt i 2015.  
I gennemsnit er der i de nordjyske kommuner budgetteret 7% under et forventeligt forbrug. 



   
Punktet drøftes.  
Vederlagsfri patienter skal have en GOP efter indlæggelse selvom de modtager vederlagsfri 
træning. (Fx gigt og opr. I skulderen) 
 
Manipulation sagen: 
Sagen ridses op. 
læs mere på fysio.dk 
 
 
Politisk opgavevaretagelse. 
Børneområdet 
Hverdagsrehabilitering. 
Beskæftigelses reformen.  
Fysioterapeuter i lægepraksis. 
 
 
AD punkt 7. Nyt fra TR rådet: 
 
Punktet blev ikke taget da Lone Guldbæk ikke deltog i mødet. 
Efterfølgende har Lone sendt dette til information fra TR rådet 
 

 Der er regionalt valg til TR-rådet! og det skal vi gerne have på plads i de respektive regioner 
inden Årskonferencen d. 4. oktober, man  vælges for 2 år og suppleanten for 1 år. Det er 
Lone Guldbæk der er på valg og suppleant Lene Duus. Tænk over om det er noget for dig, 
jeg vender tilbage inden næste netværksmøde. 

 Der er snart Repræsentantskab-d.3-4 november. Der er gang i valg af repræsentanter lige 
nu og der kan stilles forslag. TR-rådet vil stille forslag om at Årskonferencen udvides til 2 
dage, hvert år. 

 Årskonferencen. Så tror jeg programmet er på plads. Fik mail i går fra Sannie Jørgensen, 
med mulighed for tilmelding. 

 Kursus Forhandling 2 er blevet aflyst flere gange. Hermed opfordring til at deltage, hvis 
man ikke har deltaget. 

 Vi minder om at der er ansat en karriererådgiver i sekretariatet.  

 TR- rådet ønsker at vi i netværkene drøfter øget samarbejde mellem 
Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter. Punkt til næste møde? 

 
 
AD punkt 8. Kort runde fra arbejdspladserne: 
Lise (Børn, Vesthimmerlands kommune): Barselvikariat opslået nu samt til august en lederstilling. 
Lene (Aalborg UH, Farsø): Opgaveglidning på skulderområdet, der søges en fys. med en kandidat. 
Bettina (Aalborg UH, psykiatrien): Fokus på genoptræningsplaner i psykiatrien.   
Ina (Aalborg Kommune) DFys Innovations og iværksætterpris er givet til Hanne Brusgaard leder 
Aalborg kommune og Dorthe Drachmann UCN.  



   
Gitte og Lisbeth Krabbe fra ergoterapi Foreningen har skrevet Høringssvar til Frit Valg på 
Genoptræningsplaner Aalborg.  
Ventetiden skal ned, men måles ikke på leverandøren. Håber på evaluering 
Forbrug af ergoterapi ikke ønsket at klarlægge. 
 
 
AD punkt 9. Dato for næste møde, tovholdere, punkter: 
Netværksmødet d. 13 sept. flyttes til 31 august grundet andet TR, AMIR og leder kursus Den gode 
arbejdsplads. 
 
Tovholdere: Marianne Trudslev og Lise Stensgaard. 
Punkter til næste møde:  -lønforhandling v. Elin Lau. Andre punkter sendes til tovholderne. 

-TR- rådet ønsker at vi i netværkene drøfter øget samarbejde mellem 
Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter. 

 
AD punkt 10. Evt.: 
Karen Fisher- Nielsens jubilæum: Lise sender mail ud og det er frivilligt om man vil give 10 kr. til 
gave eller være med til en hilsen. 
 
TR Årskonference: d.4 oktober. Vi finder ud af noget samkørsel. 
 
 
 
AD punkt 11. Mødet opdeles i Region og kommune: 
 
Region: 
Procedureaftalen 2015-2017 for årlige lønforhandler i Region Nordjylland gennemgås.  
TR kontakter Elin Lau ang. hvornår de kan gå i gang med lønforhandlingerne. 
 
MED-udvalg: Neuroenhed Nord skal finde 2 til at sidde i ”Klinik” MED Neuroenhed Nord. 
TR melder tilbage til Gitte hvem der skal sidde på pladsen og hvem der er suppleant.  
 
Hvis der er nogle MED-pladser der ikke benyttes, f.eks. andre organisationers pladser, skal der 
meldes tilbage til Gitte. 
 
A-skalaen: I OK 15 er der indført en A-skala som kandidater skal indgå på. Især bliver pensionen 
forhøjet. 
 
 
Referat kommunalt del af møde: 
 

Ordstyrer: Benthe 
Referent: Line Lillelund 
 



   
LØN og LØNFORHANDLINGER: 
Løn procedure aftale omkring løn:  Hvordan gør man - hvem kan kontakte?  

- Hvad får I andre tillæg for: funktionstillæg TR, gruppeleder, AMR, hverdagsterapeuterne 6100kr 
06-niveau.   

    Personlig kvalifikationstillæg: ressourcepersoner på bestemte områder: fx. Ryg, neurorehab -   
    9000kr i 06 niveau. Ressourceperson: der er lavet en politik, hvad kræver det af terapeuten.  
    Bente har beskrivelse af det, sender det rundt. 
    Kvalifikationstillæg:  

- Hvordan er tillæg forhandlet med: 

- Forhåndsaftaler forhandlet hjem omkring funktioner: fx tillæg til rehabiliterings afdelingen. OBS 
man skal være sikker på, at der er noget, at forhandle om ellers. Opfordring til at kontakte Elin 
ang. Hjælp til lønforhandlinger. Der er sjældent noget at forhandlet om - her kan det være smart 
med forhåndstillæg.  

- Inspiration fra sygeplejerskernes forhåndsaftaler 
Lønpolitik: hvem skal løftes - fælles møde hvor skal fokus være - den generelle snak - hvad går vi til 
bordet med. 

- Tydeligt - at procedurerne er meget forskelligt i de forskellige kommuner. 
 
TR og AMR tillæg: meget varierende fra 6100kr. Til 9100kr. I 06 niveau. 
 
AFDÆKNINGSKATALOG: 

- Der skal spares i alle kommuner i forskelligt niveauer. 

- Hvad er kan opgaver i forskellige kommuner?   

- Det giver uro og dårlig trivsel med denne årlig afdækning - svært at håndtere en klar 
retningslinje omkring, hvordan tingene meldes ud. 

 
DEN GODE HISTORIE 

- Ny leder i Vesthimmerland - nu konstitueret leder, det fungere godt. Arbejdsmiljø ekspert har 
lavet supervision på gruppen, og det havde rigtig gode effekt. 

- Thisted kommune fik ny leder for 2 år siden - der er sket meget på 2 år - der har været en 
personale dag i foråret på hotel med oplæg - omkring kerneopgaver. 

 
ANDET 

- Hjørring kommune skal flytte i nye træningsfaciliteter i udgangen af året. Lette udfordringer 
omkring pladsen. 


