
        Referat 

TR netværksmøde d. 23. marts 2018. kl. 9.00-11.00. 

Sofiendalsvej 3, Aalborg 

 
Der er morgenkaffe kl. 8.30 – 9.00 som vanligt. 
 
Referatet er skrevet ind i dagsordenen med kursiv 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af ordstyrer 

Referat: 

Lone Guldbæk 

 

2. Valg af referent 

Referat: 
Louise Suhr 

 

3. Godkendelse af dagsorden (B) 

Referat: 

Godkendt 

 

4. Præsentationsrunde 

Referat: 

Der er 27 deltagere 

5. Konflikt OK 18 

Vi står overfor en konflikt og Lockout, derfor er det vigtigt at vi får planlagt samarbejdet, får stillet spørgsmål og delt 

svar med hinanden.  

- Gitte deltager i forberedende møder med andre organisationer, og vil informere om hvilke tiltag der planlægges, 

det kan være demonstrationer, samlingssteder o.lign. 

Referat: 

Gitte deltager i ugentligt møde med de andre organisationer i Nordjylland. Koordinering af aktiviteter mm.  

Der er planlagt  

- Demonstration d. 3. april, kl. 17.00-19.00. Gammeltorv Aalborg. Husk at det er alles konflikt. Også dem der ikke er udtaget til 

konflikt.  

-Demonstrationer d.10. april kl. 14.00-15.00 rundt i regionen/ude i kommunerne. Lærerforeningen og HK er allerede i gang i 

nogle kommuner. Thisted-Mors og Frederikshavn. Gitte giver besked til TR, når hun hører mere. 

-Tirsdag d. 17. april bliver der nok også planlagt noget. Uvist hvad. 



TR opfordres til at informer kolleger og der kommer mere på Facebook.  

Derudover skrives der fælles debatindlæg. 

Gitt har haft et debatindlæg i Nordjyske d. 14. marts. Råd til ordentlige forhold. 

 

Gitte sender invitationer, information osv. videre til TR. Så kan de videreformidle + sætter på Facebook 

 

Ideer derudover, FOR VI SKAL UD PÅ GADERNE OG VÆRE SYNLIGE. 

- Møde op ved Rådhuse til byrådsmøder eller udvalgsmøder. F.eks. tavse demonstrationer.  

- Danne kæde gennem byer ved demonstrationer. ”Vi står skulder ved skulder” 

- Lønfest. Flot invitation, men med overstregninger, for vi ender med discount fest. DSR ide. Kan laves centralt eller 3-11 steder.  

- DSR laver små film om ”Lønfesten” To veninder på tøjshopping ifm. Lønfesten = ender hos genbrug, nyt køretøj =  cykel, ude at 

spise frokost = Pølsevogn osv. osv. 

 

Der planlægges lokale konflikt cafeer rundt omkring i de nordjyske kommuner. Det vil være en god støtte til os små 

organisationer, at TR og kolleger har et lokalt sted at mødes med ligesindede.  

Nedenfor er oplistet hvad vi ved på nuværende tidspunkt. 

Frederikshavn: FOA har taget initiativ til at invitere til møde 

Hjørring: Der planlægges møder i FTF regi. Gitte videregiver information hvis hun får viden om fælles organisations tiltag. 

Brønderslev: På torsdagens TR stormøde fik Gitte kontakt med TR fra HK, FOA og DL. Gitte sender information til TR. 

Vesthimmerland: På torsdagens TR stormøde blev der lavet en Facebook gruppe for TR i kommunen. Lise Stensgaard har koblet 

Trine Fischer og Lene Holst Norderud på denne. 

Mariagerfjord: FOA Mariagerfjord har inviteret til møde. Gitte sender invitation videre til TR og strejkende fysioterapeut. 

Jammerbugt:  

Aalborg: De strejkende i visitationen vil kunne mødes på Sofiendalsvej.  

Thisted: Gitte har hørt om et samarbejde i Thisted-Morsø området, hun undersøger nærmere 

Morsø: se ovenfor 

Rebild: 

Læsø: 

 

 God ide at TR og kolleger laver opslag af lokale tiltag på Facebook siden Danske Fysioterapeuter region Nordjylland. Det kan 

man som gæst. 

 

Man kan selvfølgelig også mødes med fysioterapeuter fra egen arbejdsplan og planlægge. 

 

Laves der noget der koster penge, f.eks. leje af lokale, materiale osv. Så lav en aftale med Gitte om at Danske Fysioterapeuter 

Nordjylland betaler. 

 

 

 

 

 



- 10 nordjyske TR deltog i Sundhedskartel TR mødet i København d. 12. marts, og 10 deltog i Stormødet d. 22. 

marts i Fredericia. Hvilke informationer har de med derfra.  

Referat: 

Mødet d. 12. marts:  

Nikolai Robinson: Påvirkningen af BNP er stort. Derfor formodning om kort konflikt. 

Konflikt ABC er IKKE statisk 

God dag med brugbar info 

Frokostpause er en del af tidligere forhandlinger. Når arbejdsgiver vil fjerne den igen, er det at sløjfe tidligere opnåede aftaler. 

Vigtigt med ordentlighed når vi besvarer spørgsmål fra borgere. 

Bettina: Bekymrende med evt. regeringsindgreb. God info om Den danske model (Laust Høgedahl). Mange og afledte effekter. 

Marianne:  Det er offentlighedens kamp. Det er nu det er vigtigt at få befolkningens sympati. Det er alles kamp. 

Maria: Skal Den danske model revideres? 

 Camilla: Hvor meget sparer fx et sygehus på konflikt? Gavner det deres økonomi? 

 Kristian: Del gerne opslag med at pengene skal retur til samme sted. 

 

Mødet 22. marts:  

Facebookgruppe: Bak op om de offentligt ansatte 

Hjemmeside: Bakopenløsningforalle.dk 

FTR fra Aalborg kommune havde informeret om at der planlægges med Nordkraft som et Samlingssted 

Der kom ikke noget ud fra forhandlingerne i Forligsinstitutionen. Dog sagde Dennis Kristensen, at der så ud til at være en lille  

åbning hos kommunerne. 

Camilla: kan man risikere at kommunerne siger ja til en aftale uden at regionerne har en? Uklart. Vi forventer at staten skal 

afklares først. 

Alle: God stemning. Godt organiseret. Lødig tone. Sjovt at se så mange forskellige faggrupper. Fedt at mærke opbakning på 

tværs af faggrupper. Retten til at forhandle frit var et vigtigt punkt. 

Kristian: Kronerne betyder også noget. 

Jette: Vi kommer ikke og beder om noget nyt. Vi beder blot om at få lov til at beholde det vi har (Flemming Vinther) 

                                 

 

Hvornår får vi besked om konflikten bliver til noget? 

Sandsynligvis først d. 3.4. Demonstrationer bliver til noget selvom konflikten udskydes.  

 

Skal vi lave en mailliste med private mailadresser og telefonnumre? 

Det er der opbakning til. Der bliver sendt liste rundt. Skriv til Gitte, hvis ikke du er med på mødet i dag. 

 

Hvor meget må ikke-konfliktramte TR bruge af arbejdstid til demonstrationer? 

Det skal aftales med arbejdsgiver, men man må forvente at man skal bruge sin fritid 

 

Hvordan sikrer vi et tættere samarbejde mellem kommunale TR fra forskellige faggrupper? 

Det kommer til at tage lang tid at oparbejde tilliden igen, hvis den bliver brudt. 

Svært at komme fra en lille faggruppe som fys. 

Marianne: Der er planlagt møde med de forskellige faggrupper i Hjørring d. 3.4. 



- Hvordan kan dem der ikke er udpeget til strejke og lockout støtte dem der er.  

I skal støtte om sagen når I taler med borgere, patienter, familie, venner osv. Fortælle at det er Velfærdsstaten der risikere at 

forsvinde. At vi ikke ønsker at der fjernes aftaler, som tidligere er forhandlet via en overenskomstaftale. At offentlige ansatte har 

vist løntilbageholdenhed under krisen, og at det nu er fremgangstider, og vi derfor ønsker og fortjener løn stigning som den 

private sektor. 

LIKE eller DELE eller kommentere på Facebook.  

Gå med badges ”Jeg skal arbejde, men støtter mine kolleger i konflikt”, fx til dem der er i nødberedskab. 

Deltage i demonstrationer og alle de arrangementer der afholdes.  

Støt op om jeres kolleger, tidligere kolleger, bekendte og venner der er i konflikt.  

 

Skal vi ud og barrikadere for ikke-medlemmer? 

Helge Sørensen: Danske Fysioterapeuter vil gerne være ordentlig og ikke barrikadere. TR bør ikke barrikadere, men man kan ikke 

vide, hvad andre kolleger gør. Ordentlighed er vigtigt! 

Hvordan er man stillet som blokaderamt? 

 

Hvad er vigtigt at være obs på for ikke-konflikt ramte? 

Man må ikke tage konfliktramt arbejde 

 

TR skal være primus motor og opsøge information omkring, happenings og videregive information til de medlemmer man 

repræsenterer.  

 

Arbejdsgiver skal indkalde til samarbejdsaftale omkring nødberedskab på afdelingen. 

 

- Hvilke områder er udtaget til strejke/lockout og er der planlagt nødberedskab 

Strejke: 

Hospital: 

Aalborg universitetshospital Farsø. Der skal udarbejdes nødberedskab i dag fredag d. 23. marts for hele AUH. 

Kommune: 

Hjørring, 34 fysioterapeuter. Nødberedskab: Uafklaret, problem med gul organiseret der indgår i nødberedskab. 

Brønderslev, 20. Nødberedskab: Uafklaret 

 Frederikshavn 34 Nødberedskab: Rehabiliterings afsnit, ikke nødvendigt: Træningsafdeling Uafklaret. Visitation uafklaret 

Jammerbugt 2. Anne Mortensen er ikke deres TR men støtter dem 

Vesthimmerland 1. Er Trine TR? 

Mariager fjord 1. (Nødberedskab forhandlet d. 26. marts) 

Aalborg 5. Rikke Elmstrøms er TR 

Lockout 

Hospital:  

Aalborg universitetshospital Intet er undtaget. Der skal udarbejdes nødberedskab i dag fredag d. 23. marts for hele AUH  

Regionshospital Nordjylland  Brønderslev Neurorehabilitering er undtaget på matriklerne Brønderslev og Frederikshavn, samt 

palliativt team. 

Hjørring, Frederikshavn og Thisted matriklerne: Nødberedskab er aftalt, mangler underskrift 



Skagen Gigt og rygcenter: Har intet akut, så intet nødberedskab 

    

- Konfliktstøtte ved strejke og lånemodel ved Lockout.  

Dem der er udtaget til strejke får konfliktstøtte, når vi går over i fase to Lockout, så gælder lånemodellen for alle, også dem der 

er udtaget til strejke.  

Der vises en lille film der forklarer om lånemodellen 

https://fysio.dk/radgivning-regler/ok18/konfliktlan-under-lockout 

 

- Merchandise.  

Der er konflikt kit til dem der er i strejke eller lockout. Trøje, taske, regn poncho, balloner og bolsjer. 

Derudover får vi skilte, flyers og badges med teksten ”jeg skal arbejde, men støtter mine kolleger i konflikt”. Der skulle være 

badges til alle. 

 

6. Nyt fra regionsformanden  

Hvis der er tid til punktet  

Referat: 

Helhedstilbuddet i Hjørring har fyret alle fysioterapeuter.  

Dialog uden resultat, nu presse inde over. 

 

7. Dato for næste møde, tovholdere, punkter  

Næste møde er d. 25. april.   

Tovholdere er Camilla Pedersen og Marianne Trudslev 

Punkter til dagsordenen 

- Referentrollen 

- Rene Andreasen, politisk konsulent holder oplæg. 

 
  

https://fysio.dk/radgivning-regler/ok18/konfliktlan-under-lockout

