
     Referat 

TR netværksmøde d. 26. april 2021, kl. 9.00-15.00,  

afholdes via Teams 

Referatet er indskrevet i dagsordenen med kursiv 

Dagsorden:  

1. Valg af ordstyrer (B) 5 min.  

Referat:  
Maria Odefey 

 

2. Valg af referent (B) 5 min.  

Referat: 

Inge Marie Melgaard 

 

3. Godkendelse af dagsorden (B) 5 min.  

Referat: 
Godkendt, med tilføjelse af et pkt. 15/eventuelt samt et pkt. 16/valgperiode  

 

4. Præsentationsrunde 10 min.   

Referat: 

Vi var godt 20 deltagere. Nyvalgte Marianne Heide, Morsø Kommune deltog for første 
gang. 

 

5. Forretningsorden (B) 25 min. 

Drøftelse og godkendelse af revideret forretningsorden. (se vedhæftede fil) 

Referat: 

Få rettelser. Gitte vil ændre/skrive til. Herefter sende ud til TR-netværket, samt lægge på 

hjemmesiden. 

 

Pause 10 min 



 

6. Oplæg om MED-systemet i AC-regi med mulighed for spørgsmål, fælles drøftelse 

og erfaringsudveksling fra de forskellige områder. v. Forhandlingskonsulent 

Darlene Kyrø. (O+D) 60 min. (kl. 10-11) 

Referat: 
(Må indrømme det var noget svært at referere herfra.) 

 Blev primært en erfaringsudveksling, hvor nogle fra TR-netværket havde været udfordret 

i forhold til at få ”fundet vej” i MED-samarbejdet som nu værende i AC og har måttet 

kæmpe kampe for at blive hørt såvel i AC som i nye samarbejdsrelationer.  Gitte Nørgaard 

roses x flere for sin hjælp. 

Der har været ny-optælling og ny-udpegninger flere steder. Nogle steder er vi kommet ind 

og har nu et andet bagland, som skal repræsenteres. Andre steder har der ikke været plads 
til fys.  

Jf. Darlene – AC har oplevet et kvalificeret løft i MED-samarbejdet, idet vi kulturelt og 

historisk har været vant til at samarbejde i MED og agere politisk.  

Der planlægges ny hjemmeside på AC ”MED-samarbejdet” – forventes at kunne tilgås ca. 
1.5.21.  

Undren over hvorfor der er MED sammenhænge, stadig er 3 grupper LO, FTF og AC, mens 

der jo kun er 2 faglige hovedorganisationer FH og AC. 

 

7. Socialt arrangement for TR-netværket (B) 20 min. 

Ideer, dato og finde planlæggere til et socialt arrangement for TR-netværket.  

Referat: 

Der planlægges et socialt arrangement (aktivitet + spisning) i forbindelse med TR-

netværksmødet onsdag d. 1.9. Udvalg: Camilla (indkalder udvalget), Vibeke, Lene og 

Marianne.  Tidligere blev arrangementet betalt af arrangementsmidler under 

regionsbestyrelsen. Der søges igen (bringes op af TR-netværkets medlemmer i 

regionsbestyrelsen) 

 

8. Status på OK21 (O+D) 30 min. v. Gitte 

Referat: 

Et samlet ja fra AC.  

DRS og radiografer har varslet strejke pr. 21.5.  

Problematikken om Tjenestemandsreformen fra 1969, og lav lønindplacering af 

kvindefag, er en fælles sag på tværs af mange faggrupper, heriblandt fysioterapeuter. 

Gitte finder ud af om DFys bakker op om tiltag i forhold til denne problematik, f.eks. 

Tjenestemands tirsdage. Gitte informerer og sender info til TR om arrangementer. 



OBS hvis fysioterapeuter ansat i (vakante) plejestillinger, så er de ansat som 
fysioterapeuter, og skal ikke i strejke. 

 

 

Frokostpause 30 min 

 

9. Nyt fra regionsformanden (O) 30 min.  

Referat: 

Generalforsamling afholdt den 13. april. Afholdt virtuelt pga. Covid-19 

Der deltog TR. Dejligt.  

Der er skriftlig beretning, som Gitte håber TR og jeres kolleger har kigget i.  

Der blev valgt 5 Generalforsamlings valgte til bestyrelsen. 

Genvalg Anne Kirstine Jensen, Lise Stensgaard og Jette Thomsen. Nye Mette Kjærulff og 

Annette Bregenov.  Derudover SU-medlem Marianne Jarlskov Bøgelund og de to TR, Trine 

Fischer og Marianne Trudslev.  

 

Der afholdes Ekstraordinært Repræsentantskab i august. 

- Der arbejdes med den politiske struktur i DFys. Der har tidligere været et forslag i 

høring. Aktuelt arbejder Gitte sammen med de andre regionsformænd på et HB-forslag til 

Repræsentantskabet, om styrelse af det decentrale led i DFys. Vi arbejder med et forslag 

der gerne skulle understøtte medlemmers ønske om at DFys er platform for netværk. 

Netværk man selv kan bestemme hvad skal indeholde, om man ønsker at indgå i faglige, 

kommune, sociale eller andet.  

- Ud over politisk struktur, så pågår der også et arbejde med Praksisanalysen. Der er 

afholdt og afholdes måske flere medlemsmøder, hvor medlemmer kan møde 

Hovedbestyrelsen, og komme med deres forslag til fremtidens praksissektor. Disse møder 

er også en mulighed for at de to fløje hører hinandens bekymringer og ønsker for 
fremtidens praksissektor. 

 

Marianne Trudslev er valgt som FTR i Hjørring kommune  

 

Gitte har haft inviteret de 8 TR i Aalborg kommune til møde, mhp. om du kan optimere 

deres samarbejde i forhold til problematikker er går på tværs i kommunen. F.eks. i forhold 

til HovedMED, ting osv. osv. Gitte tror det bliver godt, når det bliver kørt i stilling.  

 

Der er nyudpeget til MED i Vesthimmerland kommune og i Mariagerfjord kommune. 

Begge steder har vi TR der er tovholder / FTR for kommunens AC-gruppe. Gitte har 

deltaget sammen med Trine og Lilian i udpegningsmøder. 



I Mariagerfjord kommune, startes nu arbejdet med genforhandling af kommunens MED 

aftale. Det har været udsat pga. Covid-19, men nu kommer det i gang. Det er første gang 

Gitte er med til genforhandling i en kommune.  

 

Regionsbestyrelsen har afholdt flere webinarer med flot tilslutning.  

8. april landsdækkende webinar med Dorte Birkemose. Gitte har sendt informationen til 

TR, om at det blev optaget og kan tilgås via hjemmesiden. Jer der ikke deltog. Det var godt.  

 

Kommende arrangementer: 

Center for Funktionelle lidelser 11. maj. Webinar. 

Telt DHL-stafet onsdag den 18. august 

Dorte Birkemose, fysisk møde den 7. september 

 

Forslag på fra Generalforsamlingen. 

Socialt arrangement med hotdogs og fadøl. Hvis vi i juni må samle medlemmerne. 

”Kom og mød din nye Regionsbestyrelse”. Gitte spørger TR, om de tror der vil være 

opbakning. Nogle tror at sådan et arrangement, vil kunne lokke unge studerende til at 
deltage.  

 

Der er en Facebook gruppe Trine Fischer har oprettet og er administrator. 

Navn: Fys TR- Region Nord. 

TR opfordres til at melde på og bruge muligheden for vidensdeling. 

 

Tjenestemandsreform. Der er spørgsmål til denne, og Gitte forklarer historik og hvilke 
konsekvenser den har for kvindefag, som Fysioterapeut professionen traditionelt er.  

 

10. Orientering fra regionsbestyrelsen (O) 5 min.  

Referat: 

Der har været afholdt virtuel generalforsamling med efterfølgende oplæg af Dennis 

Nørmark ”pseudoarbejde”. 

Desuden flere arrangementer afholdt som webinar. Der opfordres til at man også 

fremadrettet vil kunne være i stand til at deltage online.  Kan med fordel anvendes ved 

fyraftensarrangementer. Muliggør (nemmere) deltagelse for medlemmer, der bor langt 
væk fra Aalborg.  

Regionsbestyrelsen har haft kontaktet dimittender.  

 



11. Orientering fra TR-rådet (O) 5 min. v. Lene Duus 

Referat: 

Der er ikke kommet referat fra sidste møde. Emner som TR-uddannelse, styrkelse af F-TR 

samt kompetenceprofil tages op på et senere møde i TR-netværket (evt d. 1/9, alt efter, 

hvor langt arbejdet er. Lene kan dog ønske at punktet ikke kun er et kort referat, men at 

der kan være plads til lidt dialog, så Lene kan tage noget med den anden vej også. Der 

bliver årskonference d. 17. og 18.nov.21, så sæt kryds i kalenderen. Der indstilles evt. til 

Repræsentantskabet en længere valgperiode (TR, TR-rådet, andre regi)-> se pkt. 16 i 

dagsordenen.   

 

Et punkt TR-netværket ønsker, at Lene tager med til TR-rådet, omhandler hvorvidt det 

kan være muligt at få oplyst, når kollegaer melder sig ud af eller ind i D.fys.  

 

Der afholdes seminar i Tr-rådet d. 29. og 30. juni, da der er mange nye TR-

rådsmedlemmer og der derfor har brug et seminar, hvor vi bl.a. kan diskutere 

forventninger og kommende strategi. 

 

12.  Erfaringsudveksling og vilkår under COVID 19 (D) 30 min.  

Referat: 

Vi kan ikke nægte ptt. behandling, selv om de ikke vil spritte og/eller bære mundbind.  

Hvis kollega hjemsendes i isolation med hjemsendte børn (under 14 år) kan søges 
dagpenge – se evt. fysio.dk, personalenet (region, kommune) for regler. 

Der forhandles tillæg på Aalborg Universitetshospital til kollegaer, der arbejder med 
covid-19 ptt. Der søges til teams. 

Regionshospital Nordjylland har færdigforhandlet tillæg – her givet til enkeltpersoner. 

KL har meldt ud, at de ikke giver tillæg.  

Der er etableret senfølge klinik i sygehusregi i hhv. Aalborg og Hobro. Kommunerne er 
klar til at tage over på en almen GOP når relevant.  

Staten (UCN) ser frem til igen at have direkte undervisning.  

 
13.  Dato for næste møde, tovholdere, punkter (B) 5 min.  

Næste møde er d. 1. september 2021.  
Der skal findes nye tovholdere til efterårets møder. 

Referat: 
Tovholdere for efterårets møder er Vibeke Holm Pedersen og Louise Kikkenborg 
Christensen.  



Dagsorden punkter: 
Repræsentantskab 
Opfølgning OK-21 
TR-Råd, og TR-kompetenceprofil – Lene Duus ønsker dette punkt på.  

Der er også aftalt TR møde den 18. november. Der afholdes måske TR årskonference den 
17. og 18. november. Derfor flyttes TR mødet den 18. november til den 30.   november.  

 

Pause 10 min 

 

 

 

14. Mødet opdeles i regionalt og kommunalt (D) 60 min. 

Referat: 

Region:  

•  refleksioner omkring det at orientere om vikariater. Vi kontaktes ind imellem af TR-

kollegaer, der beder os videresende et opslag på vikariater. Gør vi det, kan vi det, 

hvordan formulerer vi det? 

• Hvem må logge på vores historik (mail, clinical mv)? – Betina er bedt om at bringe 

videre til Hovedudvalget. 

• Vikarbureau. Der er oprettet et vikarbureau – aftalen er underskrevet af Elin Lau. 

Funktioner ”mad, bad, mobilisering, pleje, observation” – hvem kan stå i dette 

vikarbureau, hvem rekrutterer herfra? 

Camilla vil tjekke, når der laves rammeaftale for ”afdelingsfysioterapeut” 

 

15.  Evt. 

Referat: 

Camilla: Der kommer ny lønberegner (se mail fra Danske Fysioterapeuter 22.4.).  

Der gives udtryk for frustration, i forhold til at kunne finde ud/blive oplyst om, hvem der 

er medlem/ikke medlem. Gitte får som formand information, når et medlem melder sig ud. 

Hvis behov for informationen, da må den enkelte TR kontakte Danske fysioterapeuters 
sekretariat.  

TR-rådet/Lene Duus er bedt om at tage problematikken op, mhp. at sikre en nemmere 

arbejdsgang for den enkelte TR. 

 

16. Valgperiode v. Marianne Truslev 

Referat: 

Der er TR valg oktober 2021. 

Der overvejes om perioden kan være ”op til 4 år”. Mon det vil afskrække nogen til at stille 



op, hvis perioden er 4 år. I nogle kommuner sidder man på nogle tillidshverv i 4 år. I 

Danske Fysioterapeuter er valgperioden 2 år, med mindre ens MED-aftale siger noget 

andet.  
 

  

    

  

  

  

  

 o: Orientering        D:Debat/Diskussion          B: Beslutning  


