
        Referat 
TR netværksmøde d. 13. februar 2019 kl. 9-15. 

Sofiendalsvej 3, Aalborg 

 
Der er morgenkaffe kl. 8.30 – 9.00 som vanligt. Elin Lau, Danske fysioterapeuter kommer fra 
kl. 10-12 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af ordstyrer (5 min) 

Referat: Maibritt, Rebild Kommune 

2. Valg af referent (5 min) 

Referat: Jette, Frederikshavn Kommune 

3. Godkendelse af dagsorden (B) (5 min) 

Referat: Godkendt 

4. Præsentationsrunde (5 min) 

5. Nyt fra regionsformanden (O, D) (20 min), herunder også lidt omkring opgaveglidning 

Referat:  

- Der er forslag om, at invitere Karen Fischer til næste møde for at høre mere om den nye 

ferielov. Der er generel uklarhed omkring lovgivningen, specielt hvordan det får betydning for 

sommer- og efterårsferien i 2020. OBS at der kommer mere info fra Danske Fysioterapeuter 

når der vides mere. Hvis der er spørgsmål på nuværende tidspunkt, kan spørgsmålene 

sendes til Lene Duus, som samler og sender fælles for Region Nordjylland. Der er 

deadline for spørgsmål d. 27/2-2019. 

 

- Besparelsen på regionshospital Nordjylland i Hjørring og Frederikshavn. Besparelsen kom til 

at blive 4 millioner frem for 5. Der svarer til en reduktion på 22%. 6-7 fysioterapeuter er 

afskediget. Der var god indsats fra leder og TR i områderne samt DFys, der medførte den 

nedsatte reduktion. Der er i praksis skåret i instruktionerne på samme dagskirurgi, 

amputationshold, men mere følger. 

 
- I Mariagerfjord Kommune er der blevet fyret 7 tillidsvalgte. Der er ingen opsagte 

fysioterapeuter. Der var undringer fra de forskellige organisationer for, hvorfor opsigelserne 

var faldet som de var. Organisationer står sammen om at problematisere over kommunens 



ageren. Nogle opsigelser er endt i en aftale som den tillidsvalgte har accepteret, andre kører 

som sager i KL.  

 
- Overgangen til AC fra 1/1-2020. Karen Fischer er ved at planlægge et møde om overgangen, 

bla. om MED-pladserne, for de fys/ergo TR der sidder med i de to øverste MED-lag. Der er møde 

d. 24/5-2019. Det er væsentligt at vi bliver repræsenteret i MED-udvalgene, og det ikke kun er 

AC’erne der har pladserne.  

 
- Gitte er blevet kontaktet af en TR om, at hjertepatienter er begyndt at blive henvist til 

kommunerne på en REF01 henvisning. Der er ikke tidsfrist på REF01 henvisning, modsat en 

GOP. Kommunerne vil gerne kunne pulje livsstilsdiagnoserne og starte hold op, så der ikke 

køres med løbende optag. Gitte arbejder videre med emnet. Gitte opfordrer til vi lægger mærke 

til om der sker en ændring i henvisningspraksis.  

 
- Opgaveglidning. Danske Fysioterapeuter arbejder på et ”Dilemma-spil” til at få talt om den 

opgaveglidning og de dilemmaer, der opleves i hverdagen. Tænkt som en pakke der kan 

”spilles” på personale/afdelings/fyraftensmøde og melde tilbage til sekretariat/HB, så dialog 

her bliver kvalificeret af medlemmernes oplevelser ude på arbejdspladserne. 

Spillet kan evt. spilles på et TR møde.  

 
- Der er generalforsamling d. 10/4-2019. Alle opfordres til at tage invitationer med til 

kollegaerne.  

 
- Der er invitation til et forskningssymposium d. 2/4-2019. 

 

6. Orientering fra regionsbestyrelsen (O) (10 min) 

Referat: To møder siden sidste TR-netværksmøde. 

Julie Rosenskjold er gået på barsel. Gerda Nørgaard er suppleant for hende. Lene Duus er blevet ny 

suppleant for Christine Bak. 

Der er oprettet ny arrangementgruppe, der arbejder på fire arrangementer, der bliver afholdt på 

Sofiendalsvej.  

- Underlivet – sidst i maj 2019 

- TKA og THA 

- Hjernerystelser  

- Generalforsamling d. 10/4.  

Der har været talt om den nye sundhedsreform.  



Annesofie fra Danske Fysioterapeuter vurderer, den ikke bliver præcist som beskrevet, men der er 

gode takter i reformen, og noget kommer der til at ske. Den generelle bekymring er dog, at det er 

ressourcerne der bliver den afgørende faktor.  

Spørgsmål om Regionsbestyrelsen skal deltage på Folkemødet. Det er kun Hovedbestyrelsen der 

tager afsted.  

Sundhedskartellet holder valgmøde i Region Nordjylland d. 28/3-2019. Det bliver annonceres 

senere.   

Danske Fysioterapeuter vil arbejde for at få etableret flere regionale netværk. Der bliver i 

Nordjylland arbejdet på et netværk træning i naturen og for nyuddannede, samt for at revitalisere 

netværket for hverdagsrehabilitering. 

 

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

Referat:  

Rådet er blevet konstitueret. Kirsten Ægidius er fortsat formand. De to nye medlemmer der blev 

valgt på årskonferencen er trådt ind.  

Lene Duus er blevet tildelt et diplommodul for TR. 

 Gennemsyn af strukturen i Danske Fysioterapeuter.  

Nicolaj Robinson gav orientering om overgangen til AC. Opfordringen er, at holde øje med om der 

er ledige AC pladser i MED systemet. Det blev drøftet om der skal laves undervisningspakke om 

overgangen til brug i regionerne.  

Orientering om mødet for de øverste MED-pladser d. 24/5. 

Tilbagemeldingen fra årskonferencen var overvejende positiv. Det var småting der blev påpeget. 

God tilbagemelding på oplægsholderne.  

Der bliver holdt to-dags årskonference igen i 2019. Det bliver d. 27-28/8-2019. Der er åben for 

tilmelding.  

 

8. Genoptræningsgaranti ved Elin Lau fra Danske fysioterapeuter (O,D) (40 min), en snak 

omkring lokal aftaler, hvordan griber man det an i de forskellige kommuner  

Referat:  

Lov om genoptræning: 

Borger skal have besked om opstart af træning senest fire kalenderdage efter udskrivelse. 

Genoptræning skal opstartes senest syv kalenderdage efter udskrivelse. 

Problem om ovenstående opstår fx ved påske og jul, hvor der er mange på hinanden følgende 

helligdage. Der skal laves lokalaftale ifht. at overholde fristerne. Se slides fra Elin Lau. 

 



9. Lønforhandling ved Elin Lau fra Danske Fysioterapeuter (O,D) (70 min), en snak omkring 

lokal løndannelse, hvilke udfordringer har vi, lønkriterier og lønmodeller. 

Referat:  

- Tip fra Elin. Sørg for at have en fast procedure for lokallønsforhandlingerne.  

- OBS. Hvis der er stor TR anciennitet, kan det være relevant at forhandle om, at TR-tillægget 

ændres til kvalifikationstillæg ved TR-funktionens ophør.   

- Der opleves en generel tendens til, at der kun fra ledelsen er villighed til at forhandle om 

engangstillæg. 

- OBS hvis udspillet er resultatløn. Der skal være meget klare retninger for, hvornår målet er 

nået, samt opmærksomhed på, hvad det gør/kan gøre for arbejdsmiljøet i personalegruppen.  

- Kompetencestige: Vær opmærksom på, at trinene er godt beskrevet, så der er klarhed omkring 

hvornår kompetencen er opnået. Få beskrevet mål og forventninger.  

- Det kan være en fordel at have nogle faste aftaler, så det sikres, der er nogle penge i vente. 

 

Hvad har været gjort på de forskellige arbejdspladser? 

- Fælles holdning fra hele terapeutgruppen om, hvad der skal honoreres for (Træningsenhed Øst, 

Aalborg Kommune) 

- Fælles forståelse i personalegruppen om, at man indstiller sig selv og sender indstillingerne 

samlet til ledelsen (Rebild Kommune) 

- Der kigges på hvad der står i ens centers visioner/mål og fastsættes forhandlingskriterier 

derudfra (Rebild Kommune, Frederikshavn Kommune) 

- Faste kriterier for arbejdspladsen. Både anciennitetsmæssigt og udviklingsmæssigt. 

Kompetencestige (UCN) 

- Tillæg i forhåndsaftale, så der sikres alle får det samme tillæg efter 3,5 år. (UCN) 

- Tillæg efter 2 år. (Hjørring sygehus) 

- Det har været set, at seniorer er gået ned i tid, men har fastholdt lønnen (Elin Lau) 

 

FROKOST HOLDES FRA 12.00-13.00.  
 

10.  Valg til Regionsbestyrelsen 

Ny procedure er, at der er på TR møde før den regionale generalforsamling (april-maj ulige år), 

skal vælges to TR til Regionsbestyrelsen. Der afholdes Generalforsamling den 10. april 2019 kl. 

17.00.  Der skal derfor på dette TR møde, vælges to TR til Regionsbestyrelsen. 

Referat:  

Lise Stensgaard genopstiller. Marianne Trudslev genopstiller som suppleant. Begge er valgt.  

Mariann Sømoe stiller op. Valgt.  

Lene vil gerne trække sig, men fortsætte som suppleant. Valgt. 



Der er fem pladser på valg, hvor der skal vælges til generalforsamlingen. 

Den nye regionsbestyrelse tiltræder efter generalforsamlingen d. 10/4-19. 

 

11.  Oplæg ved Gitte Nørgaard vedr. struktur og diverse udvalg – indenfor Danske 

Fysioterapeuter samt kommuner og regioner, punkt udsat fra sidste møde (12.11.2018) (O, 

D)(40 min) 

Referat: Punktet udsættes til næste møde. 

 

12. Evt. 

a. Ferielov (Maria) 

Danske Fysioterapeuter arbejder på informationsmateriale til deling i marts. 

b. Arrangement i Regionsbestyrelsen (Maria) 

Der efterspørges kommunale terapeuter til at komme med oplæg om, hvordan kommunen 

løser genoptræningsopgaven af THA og TKA. Send tilbagemelding til Maria Odefey. 

c. Hvordan bliver kørsel til kurser honoreret (Maibritt) 

Bliver en kursusdag honoreret fra man tager hjemmefra til man er hjemme igen? 

AUH: en kursusdag er en kursusdag og kørsel er indberegnet. Der gives ikke ekstra tid. 

UCN: Der gives kørselstid ud over det der er ens normtid. 

d. Henvisningsmetoden fra sygehuset. (Maria) 

Der efterspørges en diskussion af, hvornår der skal udarbejdes en GOP vs anden henvisning, 

samt hvilke diagnosegrupper der henvises til hvad.  

e. Træningstilbud til parkinsonramte 

Gitte efterspørger fodboldhold til parkinsonramte under 55 år. Der er ingen kendte.  

13. Mødet opdeles i regionalt og kommunalt, hvis tid 

14.  Kort runde fra arbejdspladserne, opsamling fra det sektoropdelte møde, hvis tid (O) 

 
REFERAT: 
Næste møde den 7. maj på Sofiendalsvej. 
dagsordenpunkter:  
-Ny ferielov. Forlag om at der kommer oplægsholder fra sekretariat 
-Punkt 11. fra dagens møde. Oplæg ved Gitte Nørgaard vedr. struktur og diverse udvalg – indenfor 
Danske Fysioterapeuter samt kommuner og regioner. 
 
 

   
 o: Orientering       D:Debat/Diskussion         B: Beslutning   
 

 
Husk tilmelding til Gitte Nørgaard   
 
 


