
   Referat 

TR netværksmøde d. 7. september 2017 kl. 9-15. 

Sofiendalsvej 3, Aalborg 

 

Referat er indskrevet i dagsordenen med kursiv 

 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer 5 min. 

Referat: 

Vibeke Pedersen er valgt som ordstyrer. 

 

2. Valg af referent 5 min. 

Referat: 

Svend Odder er referent. 

 

3. Godkendelse af dagsorden (B) 5 min. 

Referat: 

- Maria; vil gerne flytte punkt 5 og 10. Godkendes. 

- Gitte; Punkt til diskussion: Valg af ny TR til regionsbestyrelsen.  

 

4. Præsentationsrunde 10 min.  

 

5. Nyt fra regionsformanden (D) 20 min. 

Referat: 

- DFys er i gang med en gennemgang af den formelle og uformelle politiske 

struktur, der er lavet et udkast som nu skal i høring hos medlemmerne, og det 



endelige forslag skal godkendes på ekstraordinært repræsentantskabsmøde 

marts 21.  Et af forslagene i udkastet er at regionerne skal opdeles i klynger, 

hvor en Klyngeformand får opgaven med at sikre samarbejde og samle viden 

om fysioterapeuter i alle sektorer i et antal kommuner og samarbejde med 

Regionsformanden.  Regionsbestyrelserne skal nedlægges og i stedet bestå af 

Regionsformand og Klyngeformænd. Gitte spørger til hvad TR tænker om 

forslaget. TR mener at det er en svær opgave at være tovholder for regionale, 

kommunale og private fysioterapeuter på frivillig basis. Der skal i stedet tilføres 

ressourcer til regionerne i form af næstformænd eller som minimum honorering 

og frikøb til Klyngeformænd. TR mener også at Regionsbestyrelserne fungerer 

godt, og allerede nu sikrer en vis geografisk dækning af regionen.  

TR vil gerne at Gitte informerer når Den politiske struktur kommer i høring på 

fysio.dk 

- Covid-19 – bliver der behov for nye fælleserklæringer, sørg for at der er en 

udløbsdato, så det ikke bliver kutyme at fysioterapeuter flyttes fra træning til 

pleje. 

- Fysioterapiens dag 8. september: Gitte sætter et opslag på Facebook, hvor hun 

opfordrer fysioterapeuter til at anerkende kolleger vha. tagging, hun opfordrer 

TR til at tagge kolleger og udbrede budskabet. 

- FH har inviteret budgetmøde med borgmestre i Hjørring og Frederikshavn 

kommune. Dejligt at FH inviterer til samarbejde. 

- Der er forhandlet vilkår og tidsforbrugs aftale for FTR/TR i Vesthimmerland. 

Trine er er valgt som FTR for AC-gruppen. Det er super gået. GN og Trine har 

forhandlet TR vilkårsaftale på vegne af AC-gruppen. 

- Gitte har sammen med Maj Britt Middelhede fra ergoterapeutforeningen havet 

høringssvar til RN Fremtidige bygningsmæssige rammer for 

Neurorehabiliteringen. Udfordret at af de regionale fysioterapeuter har 

forskellige ønsker for fremtiden, derfor er der i høringssvaret lagt vægt på 

fagligheden. 

- Gitte har været på seminar med Regionsformandskolleger. Havde her inviteret 

AC formand Lars Qvistgaard til en snak om AC lokalt. 

 



6. Jens Christian fra PKA kommer fra kl. 10-11.  

Oplæg for TR om bl.a.: 
• Den nye pensionsordning  

• Hvordan har COVID 19 påvirket vores pensionsopsparing  

Referat: 

 Jens Christian orienterer via Teams om den nye pensionsordning og betydningen af Covid 

19 på vores pensionsopsparing. Der er fremsendt slides, som også vedhæftes dette referat.  

 

7. Orientering fra regionsbestyrelsen (O) 10 min. 

Referat: 

- Møder og kurser opslås op på hjemmesiden, hold dig opdateret, da der kan 

komme ændringer 

 

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

• Kurser, OK 21, evt. et par ord om det kommende repræsentantskab 

Referat: 

- Sidste møde 8 juni. Kurser, mange er blevet aflyst. Den kommende tid bliver nye 

TR ‘er prioriteret muligvis og den erfaren.  

- Muligt møde d. 14.9 der skal diskuteres Covid virus og forskelligheden i hvordan 

det fungere på arbejdspladsen.  

- Der skal hurtigst muligt findes en løsning så årskonferencen kan afholdes, da 

der er benspænd ifht. Restriktioner og andet, man er opfordret til at beholde sin 

tilmelding, man vil høre nærmere når der findes løsninger.  

- Projekt omkring; faglighed i fysiotereapi(Hvad er kerneopgaven) 

  

9. Erfaringsudveksling COVID 19 (D) 20 min. 

- evaluering af Skype møder. Hvad tager vi med os fremover.  

Referat: 

Generelt synes godt om Skype møder, effektivt og tidsbesparende.  

Det forslås at man enten mødes fysisk eller online, da det giver udfordringer hvis 

nogle møder fysisk med nogle på en opkobling. 

Det påvirker kulturen hvis man kun mødes online.  



Rammerne skal være der, især hvis man er meget lidt IT-kyndig.  

Covid 19 – hvordan forholder man sig vedr. Symptomer i familie.  

- Brønderslev har en tabel hvor leder kan se diverse senarier. 

- Ellers er der indenfor kommunen generelt set at hvis man har symptomer og testes 

herfor er man sygemeldt indtil svar foreligger.  

- Marianne Trudslev – Her kontakter man selv leder og aftaler hvordan man kan 

forholde sig til.  

 

10. Lønforhandling (D) 15 min.     
Referat:   
- Thisted kommune lønforhandling sidst i oktober, forventer at der kommer noget ud af 

det 
- Lone G – måske når de lønforhandling på 0,2 
- Maibritt – Håber også på at de får lidt ud af lønforhandling  
- Vesthimmerlands kommune – Fremsat et ønske om at der bliver afsat midler til 

lønforhandling.  
- Carina L – Lille beløb til fordeling 
- Børn og bevægelse – Haft afstemningsmøde med leder omkring kommende 

lønforhandling. 
- Anne Mortensen – I gang med at planlægge lønforhandling med ledelse, der er 

tilbageløbsmidler. 
- VIBE – Indkaldt leder til formøde ang. Lønforhandling.   
- Louise Christensen – - Arbejdet med lokallønspolitik – Lønforhandling i Juni, der blev 

givet både engangstillæg og vedvarende.  
 

 
11. GOP (punktet overført fra mødet i januar) (D) 20 min. 

Referat: 

Snak om GOP.  

 

12. Valg af ny TR til regionsbestyrelsen  

Referat:  

Mariann Sømoe går på barselsorlov 1. oktober, og stopper dermed i Regionsbestyrelsen. 

Lene Duus er suppleant, men kan ikke deltage i Regionsbestyrelsesmøde i november, og 

ønsker ikke at fortsætte efter Generalforsamling i april 2021, så hun beder TR overveje om 

de skal vælge en ny suppleant.   

Trine Fischer er ny TR i Regionsbestyrelsen.  

 



13. Dato for næste møde, tovholdere, punkter (B) 10 min. 

Næste møde er d. 30. november.  

Referat: 

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

næste møder.  

Gitte booker lokale A+B så vi kan afholde med afstandskrav. 

 

Punkter til dagsordenen  

Referat: 

- Valg til TR-rådet 

- Status på OK21 

- Vilkår under Covid 19. 

 

14. Evt. 

Referat: 

Der er ingen punkter 

 

15. Mødet opdeles i regionalt og kommunalt, 

Referat: 
Der er ikke taget referat af det to opdelte møder. 
 

 

16.  Kort runde fra arbejdspladserne, opsamling fra det sektoropdelte møde (O) 

Referat: 

Opsamlingen nås ikke. 

 
   
 
 
 
 
 o: Orientering        D:Debat/Diskussion          B: Beslutning 
 
 
 


