
     Referat 

TR netværksmøde d. 30. november 2020, kl. 9.00-14.30,  

afholdes via Teams 

 

Referatet er skrevet ind i dagsordenen med kursiv 

 

Dagsorden:  

1. Valg af ordstyrer 

Referat:  
Anne Carlsen 

 

2. Valg af referent  

Referat: 

Mette Melgaard 

 

3. Godkendelse af dagsorden (B) 5 min.  

Godkendt 

 

4. Præsentationsrunde 10 min.   

Referat: 

Deltagere er Vibeke Holm, Inge Marie Melgaard, Bente Brandhøj, Maibritt Gude, Vibe 

Liljendal, Marianne Trudslev, Maria Odefey, Camilla Pedersen, Betina Madsen, Trine 

Fischer, Lilian Nedergaard, Marie Boa, Sisse Andersen, Louise Kristensen, Maria 

Kristensen, Lone Guldbæk Kristensen, Lillian Thorsen, Morten Høygaard, Anne Mortensen, 

Lene Duus, Mette Melgaard og Gitte Nørgaard 

 

5. Deltagelse af formand for Danske Fysioterapeuter Tina Lambrecht,  

fælles drøftelse af forventninger til TR-rollen  

kl. 9.00-10.30 



Referat: 
“Forventninger til TR rollen”. Se slides. 

Input til formanden i stikord; FTR udfordringer, ny FTR bliver inkluderet i FTR netværket, 

god rådgivning fra DFys, mangler indspark til og læring til politisk indflydelse, netværk 

fungerer rigtig godt, kontakt til regionsformanden fungerer rigtig godt, udfordret ift. 

COVID-19 beredskab, indgange/fællesskab til AC gruppen, løbende 3-4 timers 

opfølgning/opdatering efter kurser (gerne forhandlingskurserne), ønske om kursus og 

baglandsinddragelse ift. ny organisering med AC, DFys opfordres til at arbejde for bedre 

lokallønsaftale, der opfordres til at DFys arbejder for fælles AC frikøb til FTR arbejdet, 

fokus på trivsel for medarbejdere under COVID-19 og inddragelse af fritid til test. 

 

6. Nyt fra regionsformanden (D) 20 min.  

Referat: 

AC er i forbindelse med udpegning til udvalgspladser organiseret sig med 6 

tovholderfunktioner, en regional og en for kommunerne i de fem regioner. Nyt er at 

Danske Fysioterapeuter har tovholderfunktionen for kommunerne i Region Syddanmark 

og kommunerne i Region Hovedstaden. I Nordjylland er det IDA der er tovholder i 

forbindelse med MED udpegning i kommunerne. Tovholdernes opgave er at kontakte alle 

AC-TR med oplysning om udpegning til MED-udvalg. Udfordringen her er, at ACs model er 

langt mere decentral og forankret på den enkelte arbejdsplads/hos de lokale TR og altså 

ikke i foreningerne eller i det politiske led. Så nu er det AC-tovholderen i jeres kommune, 

ofte den der sidder i Hoved MED, der får besked fra IDA om, at der skal ske ny udpegning 

til MED i jeres kommune, og derefter kan I give mig besked. 

Regionalt er det Yngre læger der har tovholderfunktionen, og dem har jeg samarbejde 

med og regner med at få direkte besked. 

Altid en god ide, at TR og Gitte går i dialog med hinanden, når vi får viden om udpegning 

til MED.  

På landsplan er der også sket det, at DFys nu sekretariatsbetjener MED området for AC.  

Sekretariatet er i dialog med de andre AC tovholder-organisationer, for om området og 

forretningsgange kan optimeres.  

Tilbud fra Darlene Kyrø, om at deltage på TR-netværksmøder, med henblik på orientering 
om ny MED-struktur under AC, hvis I ønsker dette og inviterer. 

Ny fordeling af pladserne og udpegning til MED er i gang i  

Region Nordjylland, Mariagerfjord og Frederikshavn kommune 

Det har et par steder givet udfordring at Jordemødre, ergo og fysioterapeuter er flyttet til 

AC.  

Samarbejdet i AC-gruppen har været fint, i Mariagerfjord har Gitte deltaget på vegne af 

hele AC gruppen, og i RN har der været forberedende møde hvor Gitte har deltaget 

sammen med koordinerende TR for AC faggrupperne og Ergoterapeut og Jordemoder 
formænd.   



I nogle kommuner har AC gruppen en lille sum penge til kurser og arrangementer. I DFys 

har vi ikke midler til at putte i puljerne, men hvis der i kommunerne er behov for at byde 

ind med penge, så kan TR henvende sig til Gitte, så vil hun og Regionsbestyrelsen se på det 

og forhåbentlig bevillige. I sekretariatet ses der på om der skal afsættes midler til 

kommunale puljer.  

Forslag til ny politisk struktur i DFys. Regionsbestyrelsen har lavet et høringssvar, Det har 

TR gruppen også. Nu afventes at arbejdsgruppen ser på høringssvar og kommer med en 
udmelding på, hvad der skal ske herefter.  

I Aalborg kommune, er ledelsen i Familie og Beskæftigelsesforvaltningen kommet med den 

indrømmelse, at der mangler 26. mio. når de sammenligner lønniveauet med 

sammenlignelige kommuner, og Aalborg kommunes andre forvaltninger. Ledelsen har 

meldt ud til de faglige organisationer, at de planlægger at finde lønmidler, ved at reducere 

med 62 fuldtidsstillinger over de næste 5 år, og udmønte disse lønkroner til 

lokallønstillæg. Organisationer har meldt tilbage, at vi ikke finder det acceptabelt at 

skære i normeringer, og at 5 år er for lang tidshorisont til at de ansatte får den løn de har 
krav på. Skriv er gået til politiske råd og byråd.  

Budgetmøde med borgmester i Hjørring kommune. Var meget i Covid-19 tegn. 

Der sker nedskæringer på flere af kommunens områder, mens der på andre områder 

oprustes, for at løse Covid-19 udfordringer, kommunen satser på at få midler til denne 
udgift fra regeringen. Marianne Trudslev, Lilian Nedergaard og Gitte Nørgaard deltog. 

Gitte havde de 15. november et debatindlæg i Nordjyske om manglende fysisk aktivitet i 

Folkeskolen. Husk bevægelse. Har lagt det på Facebook for synlighed, I kan finde det der. 

COVID-19 ifm. Kommune-nedlukningerne i Nordjylland -der kom hurtigt styr på dels hvad 

fysioterapeuter måtte og dels hvad patienter måtte.  

Repræsentantskabsmøde i november (1 dags) blevet forsøgt afholdt virtuelt, men 

desværre var der nogle der ikke ønskede dette, så det blev aflyst -nu ny dato den 6. januar 

2021 –deltagere har godkendt at dette kan afholdes virtuelt. Desuden 2 dags 

ekstraordinært Repræsentantskabsmøde i marts (forhåbentligt fysisk). 

Gitte opfordrer til, at TR i kommunerne skal have mere indbyrdes kontakt, da der i flere 

kommuner sidder flere TR, som kunne drage nytte af hinanden. Gitte skriver mail i de 

kommuner hvor der er flere TR, hvor hun opfordrer til dette.  

 

7. Orientering fra regionsbestyrelsen (O) 10 min.  

Referat: 

Regionsbestyrelsen har, ligesom TR, lavet høringssvar til politisk strukturændring i DFys.  

Der har været afholdt nogle arrangementer i september, men herefter er de aflyst eller 

afholdt virtuelt. Der arbejdes på virtuelt arrangement i vinterhalvåret, bla. et om 
lungefysioterapi til Covid-19 patienter.  



Den 13. april er der generalforsamling i Region Nordjylland med oplægsholder Dennis 
Nørmark. 

Jubilæums-nål ved medlemskab af danske fysioterapeuter er på tegnebrættet, 

Regionsbestyrelsen er ikke sikker på at initiativet giver værdi for medlemmerne i forhold 

til udgift og arbejdsindsats. 

 

8. Orientering fra TR-rådet (O) 15 min.  

Referat: 

Lene Duus overgår til pladsen i TR-rådet pr. 1. januar 21. Der er generelt kommet nye folk 

i TR- rådet. Kontakt Lene hvis der er noget Lene skal tage med videre til TR- rådet. 

Suppleant til TR-rådet er Marianne Trudslev. 

Tak til Lone Guldbæk, for hendes indsats i rådet siden 2012. 

 

9. Status på OK21 (O+D) 25 min. 

Referat: 

Nicolai Robinson havde et fint indlæg på TR-årskonferencen. Overskrifterne fra kravs-
indsamlingen var (i ikke prioriteret rækkefølge);  

Lønstigning til alle, Ekstra fokus på de erfarne, Kandidater lønforløb parallelt til AC’s 

lønskala, Bedre senior vilkår, Regionalt 1. maj eller 5. juni, Bedre arbejdsvilkår 
(aften/weekend), Plads til faglighed, Et godt arbejdsmiljø. 

Forskellige input til lokallønsaftalen der nogle steder fungerer og andre steder ikke 
fungerer. 

 

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

Referat: 

Spørgsmål vedr. brug af mundbind. De fleste steder bruges der mundbind ved indtræden 

til arbejdspladen (sundhedscenter, sygehus og lign.), under træninger, ved borgerkontakt 

og på arealer hvor der er mulighed for borgerkontakt. Der bruges ligeledes visir enkelte 

steder. Der bruges ikke mundbind når der arbejdes ved kontorplads.  

 

Overvej om der bør være håndholdt ventilator/ventilations ballon tilgængelig til kunstig 

åndedræt/hjertemassage ved førstehjælp. Covid-19 har skabt fokus på dette.  

 

Erfaringsudveksling vedr. borgere, der er smittede ift. de terapeuter, der har været tæt på 

borgeren under en træning. Der er forskel på om terapeuterne vurderes til nærkontakt og 

dermed skal sendes hjem, isoleres og/eller testes. 

 



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

Tovholdere: 
Vibe Morell og Anne Carlsen fra Træningsenheden, Aalborg Kommune er tovholdere på 

det næste møde.   

Referat: 
Dato for næste møde er tirsdag den 26. januar 2021.  

Der er booket lokale A på Sofiendalsvej. Desværre var lokale B ikke ledigt.  

Dagsorden punkter: 
- Forretningsorden  
- TR skal vælge to TR til regionsbestyrelsen, så disse er valgt og klar til ny 
Regionsbestyrelses første møde den 11. maj 2021. 
- OK 21 

 

Den 28. april er booket lokale A+B på Sofiendalsvej.  

 

Så må vi se om møderne kan afholdes fysisk, virtuelt eller en blanding. 

 

12. Evt. 15 min 

Referat: 

Marianne Trudslev sidder på en TR-plads i regionsbestyrelsen -hvornår er der valg? Gitte 

oplyser at der skal være valg i TR-gruppen, så de nye tiltræder samtidigt med de 

generalforsamlingsvalgte. Der er generalforsamling i april/maj i ulige år. Der er planlagt 

generalforsamling den 13. april 2021. Der er planlagt møde i ”ny” regionsbestyrelse den 

11. maj 2021. 

 

13. Mødet opdeles i regionalt og kommunalt (D) 45 min 

 

Referat: 

Mødet blev opdelt i et kommunalt og et regionalt møde.  

Der blev ikke taget referat fra de to møder. 

 

 

 o: Orientering        D:Debat/Diskussion          B: Beslutning 


