
      
Referat 

TR netværksmøde 

den 26. januar 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: 

Camilla Pedersen 

 

2. Valg af referent (B) 5 min.  

Referat: 

Bente B. Petersen 

 

3. Godkendelse af dagsorden (B) 5 min.  

Referat: 
Mette forlader mødet 11.30 

Trine går også ud af mødet tidligere 

Lidt usikkerhed om mødet skal slutte kl. 13 eller 15, OBS refusion svarende til de timer I 
havde forventet at bruge på mødet i dag. 

Svend ønsker et evt. punkt, om hvad der er op og ned på det man kan læse på fysio.dk om 

Repræsentantskab og alle de kommentarer der er om emnet. 

 

4. Præsentationsrunde 10 min.   

Referat: 

Deltagere 

Anne Carlsen (Ålborg Kommune), Anne Mortensen (Jammerbugt), Betina Madsen 



(psykiatrien), Gitte N. Regionsformand, Inge Marie Melgaard (Thisted sygehus), Lilian 

Nedergaard (visitation Hjørring kommune),  Lone Guldbæk (Regionshospital Nordjylland, 

Hjørring ), Louise K. Christensen (Brønderslev kommune) , Maria Odefey(Ålborg 

Universitetshospital), Maria Kristensen (Ålborg Universitetshospital, Hobro), Marianne 

Trudslev (Hjørring), Mette Melgaard (Vesthimmerland), Morten Højgård (Aalborg 

sundheds center), Nicolaj Laugesen (Rehabiliteringscenter Ulsted, Ålborg kommune ), 

Svend Odder (Ålborg kommune), Trine Fischer (Vesthimmerland kommune ), Vibeke Holm 

Pedersen (Ålborg Universitetshospital, Farsø), Camilla Pedersen (Ålborg 

Universitetshospital), Lilian Møller Thorsen (Mariagerfjord),  Bente B.P. (Thisted 
kommune), Sisse Løvqvist Andersen (Regionshospital Nordjylland, Neuroenhed Nord)  

 

5. Forretningsorden (B) 15 min. 

Valg af 2 repræsentanter til at ajourføre/gennemgå forretningsorden, se vedhæftede 

dokument.   
 

Referat: 

Gitte: På fysio.dk er der en retningslinje for de regionale TR møder.  

https://www.fysio.dk/radgivning-regler/tillidshverv/radgivning-til-tr/tilbud-til-dig-som-

er-TR/retningslinjer-for-tr-regionsmoder 

Gitte foreslår: afprøve blandede møder, hvor nogle TR kan deltage virtuelt, mens andre er 
fysisk til stede til møderne.  

Gitte: tilmelding via mødeindkaldelse i stedet for mail, god ide synes folk – obs skelne 

mellem hvem der kommer fysisk og virtuelt af hensyn til lokale og frokost. Hvordan løses 
lige den udfordring? 

Anne M.: Forretningsorden tilrettes ift. at vi nu også afholder virtuelle møder 

Lilian Nedergaard: det med at godkende hvert punkt til referat på mødet, kan være svært 

og nok ikke realistisk. Det aftales at nuværende praksis, hvor referat sendes til 

kommentering fastholdes, og dette skal tilrettes i forretningsordenen. 

 Trine og Mette (begge Vesthimmerland) melder sig som arbejdsgruppen der tilretter 

Forretningsorden for TR Netværksmøderne. Medbringes til næste TR Netværksmøde til 

godkendelse. 

 

6. Regionsbestyrelsen (B) 15 min. 

Valg af 2 repræsentanter til regionsbestyrelsen: 

Referat: 

Regionsbestyrelsen bredt sammensat, fem valgt på Generalforsamling, to TR og et SU-

medlem (de praktiserende med ydernummers TR). Man er frikøbt til møderne, tidsrum for 

møderne oftest kl. 9-15, der afholdes 5 årlige møder, derudover en to dages konference 

https://www.fysio.dk/radgivning-regler/tillidshverv/radgivning-til-tr/tilbud-til-dig-som-er-TR/retningslinjer-for-tr-regionsmoder
https://www.fysio.dk/radgivning-regler/tillidshverv/radgivning-til-tr/tilbud-til-dig-som-er-TR/retningslinjer-for-tr-regionsmoder


med Repræsentantskabsvalgte.  Arrangerer fyraftensmøderne, kontakter de ny 
uddannede, sparring til Regionsformanden osv. 

Opfordring til at der er repræsentant fra både Kommune og Region.  

 

Marianne Trudslev:  Har siddet i bestyrelsen siden forår 2019. Vil gerne fortsætte.  

Trine Fischer: har siddet siden Mariann Sømoe gik på barselsorlov, efterår 2020. Vil gerne 
fortsætte.  

Lone G. melder sig som suppleant 

 

TILLYKKE og tak til Marianne, Trine og Lone! 

Den 13.april afholdes generalforsamling og der vælges 5 medlemmer til 
regionsbestyrelsen. Første møde i ny bestyrelse er den 11.  maj 2021. 

 

Pause 10 min. 

 

7. Nyt fra regionsformanden (O) 30 min.  

Referat: 

Generalforsamling den 13.april, planlagt afholdt auditorie på UCN, men hvis restriktioner 

forhindrer dette, så afholdes virtuelt. 

Efter generalforsamling og spisning, holder Dennis Nørmark oplæg om Pseudoarbejde. 

Gitte laver en invitation i A4-størrelse, som sendes til TR, så de kan printe ud og hænge op 

på arbejdsplads.  

PKA inviterer TR til en times kurser om pensionsforhold.   Gitte har sendt indbydelserne 

rundt på mail. 

De har holdt webinar i december, hvor flere TR deltog. Det var gode møder, med godt 

udbytte man kan dele med sine kolleger, bla. fik man slides som kan bruges til 

fremlæggelse for kolleger  

Odense Universitetshospital har mistet deres centrale fysioterapi, dvs. at terapeuterne 
tilknyttes sengeafdelingerne.  

De lokale TR, medarbejdere, ledere og Danske Fysioterapeuter arbejdet imod 

decentralisering af fysioterapierne. Men desværre uden resultat.  

Der har efterfølgende været afholdt møde, om hvordan vi som profession undgår at de 

centrale Fysio- og ergoterapiafdelinger nedlægges på landets hospitaler. På mødet deltog 

bla. formand for DFys, Gitte og de nordjyske ledere af fysioterapi afdelinger.  

Betina fra psykiatrien: Der er pr. 1. januar 2021 en ny struktur med decentral ledelse for 
ergo- og fysioterapeuter i psykiatrien. Daglig leder er i enten sengeafsnit eller 
ambulatorium. TR for begge faggrupper har været inviteret ind, og har deltaget i 



arbejdsgruppe vedrørende den fremtidige struktur, men det har været svært at blive hørt 
med argumenter for at fastholde ledende terapeut. Der bliver fremover en faglig 
udviklingsansvarlig for hhv. fys.- og ergo., som skal sikre den monofaglige udvikling. 

 

Trine der er FTR for AC-gruppen i Vesthimmerland, Lilian der er Kontaktperson for AC-

gruppen i Mariagerfjord kommune, har sammen med Gitte N, lavet et skriv og sendt til 

interessenter i DFys. Information om hvilke opgaver der er i disse to tillidshverv, hvilke 

udfordringer der er osv. Dette er lavet med en opfordring til at DFys sammen med de 

andre AC-organisationer, laver en startpakke/support, med information og tilbud og 
hjælp, så AC tillidsvalgte, har mulighed for at løfte opgaven.  

 

Det Ekstraordinære Repræsentantskabsmødet er flyttet til slut august fordi der fra 

Repræsentantskabsvalgte er ønske om fysisk fremmøde. 

To store punkter: 

Praksis sektoren 

Politisk struktur – klyngestrukturen var der ikke opbakning til i de høringssvar der blev 

givet.  

 

Valg til MED ude i kommunerne, Gitte arbejder på at vi får AC-pladser. Gitte har behov for 

at høre fra TR i kommunerne, hvis vi hører noget om udpegning, for hun bliver ikke altid 

informeret fra IDA, som er den organisation der er i Nordjylland, står for at formidle til TR 

og organisationer.  

Trine opfordrer til at TR kontakter FTR for AC-gruppen og/eller de andre fra AC fordi der 
er behov for at samarbejde 

Anne M.: oplever større fællesskab med andre faggrupper, efter vi er kommet med i AC. 

 

 

8. Status på OK21 (O+D) 30 min. 

Referat: 
I AC udpeges centralt, hvem der sendes i strejke. Vi må bare afvente information.  

GN er i samarbejde med FH-organisationerne, selvom jeg ikke kan byde ind i forhold til 

koordinering af strejke udtag, så bruges møder også til samarbejde, så vi er klar hvis der 

kommer strejke og Lockout. Så der kan arrangeres, støttes og vises sammenhold.  
Organisationerne prøver at videreføre det gode samarbejde fra OK 18. 

Maria O: henviser til at kravsindsamlingerne er beskrevet på hjemmesiden OK 21, og kan 

findes i mail fra DFys til TR 21.12.20 

https://www.fysio.dk/ok21 

https://www.fysio.dk/ok21


 

 

Pause 10 min 

 

9. Orientering fra regionsbestyrelsen (O) 5 min.  

Der har ikke været møde i Regionsbestyrelsen siden sidst. 

Næste møde i Regionsbestyrelsen er den 15.februar 

Marianne Trudslev er valgt til Repræsentantskabet, glæder sig til mødet i august :) 

 

 

10. Orientering fra TR-rådet (O) 5 min. 

Referat: 

Lene Duus deltager ikke i mødet, har sendt nedenstående information til Gitte som videregives 

på mødet. 

Ud over præsentation af et TR-råd, hvor der er stor udskiftning, var der bla. Nedenstående 
punkter. Referatet er stadig ikke godkendt, så det bliver bare et par stikord. 

Udvikling af TR-området ved Janne Molin 
Der er påbegyndt arbejde med dette i sekretariatet. Tr-rådet vil blive inddraget. 

Kompetenceprofil 

Der har i lang tid været arbejdet med dette. Den ”gamle” gruppe gør det færdigt, selv om 

Kirsten Toke og Charlotte Larsen ikke længere sidder i TR-rådet. 
Det giver dog ikke mening at nye overtager den sidste del. I hører mere senere. 

Udvalg under TR-rådet og konstituering til disse 

Kirsten Æ bliver er fungerende formand indtil vi kan mødes fysisk, hvorefter vi tager stilling 

til formandsposten. 

UFLO: Kirsten Thoke og Kim bliver siddende til og med OK 21, selvom de ikke er i TR-rådet 
mere, hvorefter Anders og Martin tager over. 

Uddannelsesrådet; Nina og Martin 

Repræsentantskabsmøder 

Forslag tages op næste gang, da XREP er udsat. 

Evaluering og opfølgning på Årskonferencen for TR. 

Mange deltog fordi det var virtuelt. Der var ting som fungerede – dog var der en del tekniske 
problemer og gruppearbejdet havde delte evalueringer. 

Næste gang arbejdet der både med en plan A- fysisk: fremmøde og en plan B, som vil være 

virtuel. Kirsten Æ, Lisbeth og Lene sidder i planlægningsgruppen. 



Valgprocedure for valg til TR-rådet. 
Der vil blive fremadrettet blive lavet online valg og der skal laves en procedure derfor. 

Opstart punkt om FTR-vilkår. 
Der skal arbejdes videre med en vision herfor, evt. på et seminar for TR-rådet. 

 

 

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

Referat: 

Forhandlingskonsulent Elin Lau har være inde over vilkårsaftaler aftaler. Og der er lavet 

aftaler flere steder.  

Situationen kræver stadig fleksibilitet af jer, og jeg håber at ledelserne er fair, og 

påskønner og giver rimelige vilkår.  

 

Lone G: 3 fys udpeget(frivilligt) til Covid afsnittet, der er indgået aftaler om vilkår, 

terapeuterne er meget velkomne, kompensation for kørsel og tid hvis man flytter geografi. 

Camilla: aftaler er gennemgået, funktionstillæg for behandling af Covid pt men aftalerne 

er lavet meget for sygeplejerskerne – har savnet DFys. Vaccinationer: De fysioterapeuter 

der går på Covid-19 afsnit er ikke kategoriseret som frontpersonale, der skelnes mellem 

om man er ansat på sådan en afdeling eller i en afdeling der servicerer hele hospitalet, det 

er ikke ok. Lang vej fra det der meldes ud fra staten og så til sygehusledelsen får meldt 

vejledninger ud. Mange kolleger har været hjemsendt mange gange, kollegerne er Corona 
trætte. 

Svend og Anne Carlsen: rammeaftale, brugt udkast fra den DF sendte ud i december. 

Aftalen godkendt. Godt at der denne gang er fokus på at det er frivilligt! 

Gul scenarie: nogle er delvis nedlukkede i deres funktioner- de bliver sendt ud til hjælp 
andre steder 

 

Maria K: Udlån af kolleger til andre matrikler kan være problematisk. Hvis kollegerne på 
udlånsmatriklen har været ”tæt kontakt” til smittede, og kommer retur til egen matrikel, 
og der først på det tidspunkt findes ud af, at kollegaen er smittet eller skal i isolation. Så er 
der fare for at smitten er spredt på flere matrikler, og det er mange kolleger og 
arbejdsopgaver der påvirkes.  

 

Lone G: to er ansat i Covid 19 afsnit i Hjørring, de er vaccineret 1.gang, har været sendt 
hjem 

 



Maria O: alt skal foregå over Teams og det bliver ofte envejskommunikation, ikke samspil 
med leder som normalt 

 

Marianne T: nye udmeldinger fra staten men vi skal bare gøre som vi plejer - det giver uro. 
Kører virtuel træning – hvad med sikkerheden i det hvis borger bliver dårlig? 

Værnemidler: i Hjørring tp både mundbind og briller, borgere skal bruge mundbind. Når 

både mundbind og briller bæres, så kan man ikke hjemsendes som nær-kontakt. 

 

 

Inge Marie M: værnemidler: hvis vi har både mundbind og briller på kan vi ikke være nær-
ved kontakt!! OBS nye retningslinjer sendt rundt 25.jan. 

 Ledelsen i terapien: kursus midler skal bruges til nyt IT-udstyr så møder kan blive 

virtuelle 

 

Morten H: borgere har mundbind på i fællesrum, må ta dem af når de træner. Tp bruger 

mundbind og visir 

Når Mette Frederiksen melder ud at vi skal se så få som muligt så er det svært at se 
fornuften i at gennemføre vores opgaver…. Giver lidt uro blandt kolleger  

 

 

Louise: mundbind eller visir for tp, borgerne skal bruge mundbind under træning 

Vedr. Virtuel træning: I Brønderslev har de et dokument om Patientsikkerhed, kvalitet og 

dokumentationspligt ved superviseret online træning. Louise sender det så det kommer 
med referatet ud! 

Louise fortæller om aftale for FOA og sygepl. og måske kommer terapeuter med i aftalen 
(løn komp. For at varetage andre opgaver) 

Lidt frustrationer over at fortsætte indendørs træning med fortsat store hold, men 

borgere bærer dog mundbind eller visir. 

 

Mette M: dynamikken i diskussioner forsvinder når vi arbejder/holder møder virtuelt, skal 

forsat varetage alle opgaver med børnene. 

 

Lilian Nørmark: visitation hjemmearbejde slider, blevet bedt om at arbejde i weekender, 

der er lavet aftaler ift. dette. 



Må ikke deltage i fysiske kurser. Oplever andre det?  

Anne C beskriver at de kun må deltage hvis max 4 deltagere,  

Camilla siger de opfordres til kun virtuel kursus 

 

Lilian (Mariagerfjord): Elin Lau fra Danske Fysioterapeuter og ETF 
ergoterapeutforeningen har i samarbejde lavet en aftale mellem Mariagerfjord Kommune 
om vilkår for varetagelse af midlertidig tjeneste i anden stilling i forbindelse med den 
ekstraordinære situation med Coronavirus pandemi. 

 

Nicolai Laugesen (rehabiliteringscenter Ulsted). Referent får ikke nedskrevet information. 

 

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

Der er planlagt møde den 26. april. Planlæggere er: Anne Carlsen og Svend Odder 

Referat: 
Punkter til næste møde:    
OK 21, 
socialt arrangement for TR-netværket,  
revideret Forretningsorden gennemgås/godkendes.  
Aftale planlæggere til de to efterårs møder 

Punkt til det kommunale: selvtilrettelæggende, evt. oplæg fra Elin? 

 

Datoer for efterårets møder:  1.september og 18.november 
Gitte sender kalenderinvitationer. 

 

13. Eventuelt: 

Referat: 
Svend: debat på hjemmesiden imellem medlemmer og Hovedbestyrelsesmedlemmer, hvad 
er op og ned i det? Svend udtrykker lidt bekymring ift. demokratiet i foreningen 

Gitte svarer som Hovedbestyrelses medlem: det handler bla. om processen vedr. afholdelse 
af Repræsentantskabsmøde og Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde. 
Hovedbestyrelsen overholder DFys love og vedtægter, men da alt i forhold til Covid-19 og 
nedlukninger er uprøvet, er der opstået nogle uforudsete benspænd for afholdelse af 
Repræsentantskab 2020.  
Man kan læse HB’s forklaring på proces på hjemmesiden.  

https://www.fysio.dk/nyheder/nyheder-2020/processen-om-reprasentantskabsmodet 

Gitte understreger at der er stor mulighed for indflydelse i vores forening hvis man lader 
sig vælge til de forskellige poster. 

https://www.fysio.dk/nyheder/nyheder-2020/processen-om-reprasentantskabsmodet


Lidt snak om at tonen generelt er hård på Facebook chatten. 

 

Frokostpause 30 min 

 

 

14. Mødet opdeles i regionalt og kommunalt (D) 30 min 

 

Referat: 

 

Kommunalt :  

Gitte N. opfordrer til mere samarbejde /brug af hinanden TR imellem 

Gitte N sidder med i arbejdsgruppe med at forny MED-aftale i Mariagerfjord og forhandle 
TR aftale for Lilian.  Hvis baglandet (AC) skal høres og orienteres så kræver det flere  
timer til TR, end det der er lavet aftaler om ift kompensation, ønsker fælles AC pulje i 
kommunen, til at betale for timerne. 

Trine: opfordrer til at Lilian /Mariagerfjord kan læne sig op ad de,n aftale der er lavet hos 
Trine i Vesthimmerland, hvor der er fundet penge centralt til at kompensere hendes 
arbejdsplads. 

Morsø Kommune har ingen Tillidsrepræsentant. Gitte vil tage kontakt med tidligere TR- 
suppleant, leder og TR og ergoterapeuter.  

 

Bente : sidder fortsat i Område MED, der har ingen kontakt været til AC endnu og ingen 
aftaler om fordeling af pladser fremadrettet. Bente opfordres til at kontakte AC fra Hoved 
MED for at komme i gang med samarbejdet. 

 

Morten Høygaard: føler vi kan blive udfordret af ledelserne til at fortsætte noget af det vi 
har været nødt til under Corona ex. Kortere forløb, kun virtuelle møder. Osv 

Marianne Trudslev bakker op: ”I var effektive da arbejdstiden hed fra 7-17.” Hvor er vi 
som selvtilrettelæggende – sikre vilkår så vi bliver ved med at være selvtilrettelæggende! 

 

(Det var det vi nåede inden jeg gik ud af mødet, vh referent Bente) 

 

  

    

  o: Orientering        D:Debat/Diskussion          B: Beslutning  


