
  

Dagsorden 

TR netværksmøde d. 31. august 2016 kl. 9-15. 

Sofiendalsvej 3, Aalborg 

Der er morgenkaffe kl. 8.30 – 9.00. 
 
Elin Lau (forhandlingskonsulent Danske Fysioterapeuter) kommer kl. 9.00 og holder oplæg et par 
timer om forhandling og lokale lønforhandlinger.  
 
Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer 
2. Valg af referent 
3. Godkendelse af dagsorden (B) 
4. Nyt fra regionsformanden (O) 
5. Orientering fra regionsbestyrelsen (O) 
6. Orientering fra TR-rådet (O) 

Større samarbejde mellem Ergoterapeut- og fysioterapeut foreningen (punkt aftalt på sidste 
netværksmøde)  
Hvad er jeres umiddelbare mening /holdning? Hvor kan der samarbejdes? 

7. Valg til TR rådet 
Der skal vælges et ordinært medlem og en suppleant til TR rådet 

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 
1. Ordstyrer. 

Lene Holst Norderud 
 

2. Referent.  
Mariann Sømoe. 

 
3. Godkendelse af referat.  

Godkendt. Der aftales at punkt 11 udgår.  
 
4. Nyt fra regionsformand.  

4.1. Direktør i DFys er fratrådt, Karen Langvad er konstitueret direktør.  
4.2. Folkemødet: nogle medlemmer har undret sig over at regionsbestyrelsen er med. Det er 

planen at Regionsbestyrelsen skal deltage hvert 2. år.  
Vi deltager for at få fysioterapeuter og faget gjort synligt. Regionsbestyrelsen er undervist i, 
og er blevet rutinerede i at tage ordet på debatter. Der er stor succes med dette. Som en 
del af planlægningen bliver Folkemødets program gennemgået for interessante debatter, 
og disse bliver fordelt blandt de deltagende regionsbestyrelsesmedlemmer som går i små 
grupper. I år var DFys meget synlige i blå jakker.  
 Der er opbakning herfra, og man kunne overveje at dele sig op og tage af sted hvert år.  
Det bliver rost at fysioterapi er mere synligt i presse og samfund end tidligere. 

4.3. Samkørsel til TR-konference d. 4 oktober – mail til Gitte hvis man vil være med.  
4.4. Ergo- og fysioterapeuter der arbejder med hverdagsrehabilitering i Vesthimmerland 

kommune, har som tidligere informeret, det svært da de arbejder alene ude i 
plejegrupperne, uden reel mulighed for samarbejde. Lisbeth Krabbe fra 
ergoterapeutforeningen og Gitte har været i dialog med politikere og embedsmænd før 
sagen om organisering var i Sundhedsudvalget. Desværre nok sparsomt hvad det har 
hjulpet på deres organisering og arbejdsmiljø. 
Efter mødet er der kommet information om at der nu er positive fremskridt i sagen, de 
lokale politikere har blandet sig positivt i organiseringen. 

4.5. God nyhed – der er blevet arrangeret PKA møder rundt i regionen. D. 22/11 bliver der 
møde i Aalborg, d. 24/11 i Thisted d. 30/11 i Hjørring fra 17-19.30.  
TR Aalborg universitetshospital har arrangeret et møde for kollegerne d. 17/11 fra kl. 15.30 
og TR i Vesthimmerland kommune har arrangeret et d. 23/11 i Sundhedscenteret i 
Vesthimmerland kl. 15.  
Vi fastholder et tre møder Gitte har arrangeret, på trods af mange møder oveni hinanden. 
Der skal reklamers grundigt på arbejdspladserne, Gitte vil prøve at få lavet en plakat TR kan 
printe ud og hænge op. Man må gerne invitere ergo med.  

4.6. D. 24. oktober er der medlemsmøde før Repræsentantskab. Kom og diskuter 
beslutningspunkter med de regionale medlemmer af Repræsentantskabet. Forslag til 
Repræsentantskabet kan læses på fysio.dk fra sidst i september 

4.7. Gitte har hørt fra andre organisationerne, at det er svært at få fri til deltagelse i MED 
møder, især for AMIR. Spørger om det er et problem for fysioterapeut TR/AMiR. Dette 
opleves ikke, men det er hørt rundt omkring, igen især AMIR.  



4.8. TR undersøgelse. Glædeligt at den viser at TR flittigt deltager i møderne. 
Regionformænd og sekretariat ser på hvordan samarbejdet med TR kan forbedres.  
Vi er den region hvor flest TR angiver at de samarbejder med Regionsformanden. Bliv 
endelig ved med det. Vi er her for hinanden 

4.9. Nogle kommuner inviterer organisationer til budgetmøde med Borgmester. 
Gitte er i kontakt med TR i de kommuner og deltager gerne. 

4.10. Regionalt skal der pr. 1. januar 2017 udpeges til MED. 
På ROS 9. nov. fordeler hovedorganisationer pladser mellem sig, herefter fordeles pladser i 
FTF.  
Gitte spørger i efteråret TR om deres ønsker til pladser i MED 

4.11. Procedureaftalen – der er nogle ting der fortsat ikke er sat i værk. Organisationerne 
har sat fokus på dette på det kommende møde i forhandlingsudvalget.  

4.12. Aalborg kommune har meddelt at de ikke kan godkende TR valg i nyt team af 
Selvhjælpsinstruktører, teamet består at 10 ergoterapeuter og 2 fysioterapeuter. Karen 
Fischer-Nielsen og ergoterapeutforeningen arbejder på sagen. 

4.13. På nyligt Regionsbestyrelsesmøde blev det nævnt at der var problemer med at 
rekruttere fysioterapeuter til ledige stillinger i Thisted området. TR fra Thy Mors området 
kunne ikke genkende dette problem. De får masser af ansøgninger, også til vikariater.  
 

5. Orientering fra regionsbestyrelsen. 
5.1. Besøg af formand Tina Lambrecht til møde i fredags. Snakkede strategiplan for 2017 – 

emner: A: faget og arbejdsmarked, B: ordnede forhold på arbejdsmarkedet og C:  
rekruttering, fastholdelse og medlemspleje.  

5.2. Strategiske indsatsområder som er fys. ansat på lægeklinik,  folkeskoleområdet og 
beskæftigelse og rehabilitering..  

5.3. Der arbejdes på evt. at afholde følgende arrangementer. 
-  KRAM-tilbud – der snakkes om nye tiltag i Aalborg kommune. 
- Træning i naturen, samarbejder med Jammerbugt og Vesthimmerland som skal komme 

med et oplæg.  
- Nyt koncept omkring scoliose – der kommer måske et arrangement omkring dette. 

SCROTH metoden.  
- Sondere terræn omkring balanceveste.  
- En aften med achillessene ruptur.  
Alle arrangementer annonceres på hjemmesiden, Facebook og i Fysioterapeuten.  
Referater fra regionsbestyrelsesmøder kan læses på hjemmesiden 

 
6. Orientering fra TR-rådet.  
Lone Guldbæk er ikke til stede 
Hun har desværre ikke kunnet deltage i TRråds-mødet d. 1/9. Næste møde bliver d.18/10 og så igen 
d. 5/12. 
På TR Årskonferencen, er der lejlighed til at møde TR-rådet. 

 
Der diskuteres samarbejde mellem ergo- og fysioterapeutforeningerne. Lone Guldbæk får noter fra 
debatten, som hun tager med til TR rådets arbejde med emnet. 
 



7. Valg til TR-rådet. 
7.1. Kandidater er Lone Guldbæk samt Lene Duus som suppleant. Der er ikke andre der stiller 

op.  
Alle stemmer for. Repræsentanter er derfor Lone Guldbæk og Lene Duus som suppleant.  

 
8. Runde fra arbejdspladserne. 
Der tages en runde.  
- Børn i Bevægelse, Vesthimmerland kommune: Opslået stilling som teamleder, ansøgningsfrist 18. 
oktober.  
Skoleprojekt i gang: 2 fysioterapeuter har i alt 10 timer om ugen i de 40 skoleuger til at optimere de 
45 minutters daglige bevægelse i skolen. Pilotprojektet foregår i en 0. klasse på Østermarkskolen i 
Aars. De 10 timer er inklusive alt, dvs. planlægning, test/screening, anskaffelse/produktion af 
materiale, koordinering, møder, transport og udførelse. 
 
- Træningsenheden Aalborg Kommune er gået fra 10 til 5 dages opstartsfrist af alle træninger på § 
140 og § 86 pr 1/8. Sket uden større udfordringer i overgangsfasen grundet nedgang af nytilkomne 
træningssager i perioden. 
  
Pakkestruktur er ved at blive lavet om så den matcher de nye retningslinjer for basale og 
avancerede genoptræningsplaner. 
  
Udfordret på at myndighed laver udfører arbejde. Man vil i øjeblikket gerne have 
rehabiliteringscenter som det i Mou også til hjerneskadede. Dette skal ske i et plejehjem, der lukker 
om et par år. Træningsenheden meget bekymret for faglighed og det at tomme bygninger 
prioriteres forud for gennemtænkt løsning for hele området. Myndighed vil gerne være udfører på 
opgaven 
 
 
9. Dato, tovholder, punkter til næste møde.  

9.1. Dato: 17. november. Tovholder: Lise Stensgaard og Marianne Trudslev.  
9.2. Punkter: 

- Strategiplanen – indhold.  
- DSA – ”kender du din a-kasse?” ide til oplæg til 1. møde 2017.  

 
10. Evt.  

10.1. Samkørsel til kursus i ”personsager”.  
10.2. Gør opmærksom på at der er et kursus i oktober ”Erfarne TR og AMIR i højeste MED” 

– opfordre til at deltage.  
10.3. 12-13 dec. – ergo- og fysioterapeut fælles kursus om ”den gode arbejdsplads”, en 

arbejdsplads har lige meldt afbud, så nu er der pladser.  
10.4. Løntilskudsvikarer – det er svært at finde nogen, Genoptræning Aalborg har ikke 

kunne finde nogen. Dette kan skyldes, at de ledige vælger at arbejde i ikke 
fysioterapeutiske jobs, mens de venter på et fys. job. Derfor ikke mange er er ledige i 6 
måneder.  



10.5. AAUH har oplevet at mange nyuddannet/studerende bliver syge med stress – dette 
gives videre til foreningen.   

 
11. Opdeling – aflyst.  

 
12. Afslutning.  


