
        Referat 

TR netværksmøde d. 13.november 2017 kl. 9-15. 

Sofiendalsvej 3, Aalborg 

 
Der er morgenkaffe kl. 8.30 – 9.00 som vanligt. 
 
 
Kl. 9.00 til ca. 9.30. 
Anders Lorentzen (Politisk konsulent i danske Fysioterapeuter)  
Baggrunden for at han deltager er at der på Danske Fysioterapeuters ekstraordinære 
Repræsentantskabsmøde til november blandt andet besluttes, hvordan foreningen stiller sig 
ift. en evt. fusion mellem FTF og LO. Inden da vil Danske Fysioterapeuter gerne orientere lidt 
om, hvad status på fusionen er netop nu.  
 
REFERAT: 

- Der var mange spørgsmål og generel bekymring for Danske Fysioterapeuters fremtid 
hvis der indgås fusion mellem FTF og LO. Der er også bekymring om hvordan 
fremtiden ser ud hvis der ikke indgås fusion, da FTF under alle omstændigheder 
kommer til at se anderledes ud i fremtiden, da bl.a. lærerforeningen har meldt ud at de 
ikke vil fortsætte under FTF. 

- Slides sendes ud sammen med referat 
 
 
 
Dagsorden med referat indskrevet: 
 

1. Valg af ordstyrer:  

REFERAT: Maria H. Odefey 

 

2. Valg af referent:  

REFERAT: Maibritt Gude Schmidt 

 

3. Godkendelse af dagsorden (B)  

REFERAT: Godkendt 

 



4. Præsentationsrunde 

REFERAT: Der er nyvalgte TR fra:  

Myndighed Aalborg kommune -  Rikke Elmstrøm,  

Neurocenter Østerskoven -  Louise Ledet,  

Rehabiliteringscenter Strandgården - Christine Bak, 

Træningsenheden Øst Aalborg kommune -  Svend Odder 

 

5. Nyt fra regionsformanden (D) 

REFERAT: 

- Valgmøde i sidste uge med regionrådspolitikere. Livlig diskussion prægede aften.  

Politikkerne ved godt at der er travlt derude på arbejdspladserne, den information får 

de fra regionens Hovedudvalget, men det undrer dem, at ledere i regionen melder 

tilbage, at der er travlt med at det godt kan hænge sammen. 

- Der er gang i MED udpegning i mange kommuner, hvor Gitte gerne vil deltage, i det 

omfang hun kan.  

- Der er også udfordringer i forhold til at nogle kommuner sparer nogle MED led væk. 

Ifølge MED aftalen skal der være MED udvalg på alle ledelsesniveauer 

- Fokus på at TR skal være ”guldmedlemmer” og der er fokus på det gode samarbejde 

mellem TR og DFys.  Det gøres bl.a. ved at lave oversigtslister over hvem der deltager på 

netværksmøderne og følge op på dem der ikke deltager.  

Dejligt at der kommer så mange til møderne! 

- Tina Lambrecht og Gitte har være på arbejdsplads besøg i Nordjylland- for at høre 

medlemmerne om hvad der rør sig og hvad DFys kan bidrage med. 

- Beskæftigelses netværk har haft deres 3. møde og planlægger det 4. møde- kender i 

nogle få dem koblet til netværket 

- Netværk for hverdagsrehabilitering. Der har ikke været afholdt møder de to sidste år. 

Gitte vil arbejde på at netværket kommer i gang igen. 

- Der arbejdes for bedre arbejdsforhold på det private område- den nye 

arbejdsmarkedsmodel skal godkendes på repræsentantskabsmøde. Den nye model 

diskuteres. 

 

 



6. Orientering fra regionsbestyrelsen (O) 

REFERAT: 

- Møde d. 6/10- varetager politiske opgaver- der følges op på hver gang bl.a. fys. ansat i 

lægepraksis. Planlægning af temaer møder fylder. 

Oplæg af Lars Lejbølle, er ansat af regionen og arbejder meget med sundhedsaftalerne. 

En opfordring – Læs referatet!  

7. Valg til regionsbestyrelsen (B) 

Der skal vælges to TR og suppleanter til Regionsbestyrelsen, man træder ind 1. januar 

2018. Der et kutyme for at pladserne fordeles så der vælges en kommunal og en 

regional TR. 

REFERAT: 
Kommunal: Lise Stengaard, Vesthimmerlands kommune/ suppleant Marianne Trudslev, 
Hjørring kommune 

8.  Christine Bak, Strandgaarden / Suppleant Lene Duus, UCN 

Umiddelbart er der ingen af de tilstedeværende, som byder ind på pladsen (Maria 

Odefey har en ordinær plads). Lone Guldbæk sender en mail rundt til de øvrige TR, som 

ikke er tilstede mhp. om der er en, som melder sig.  

Efter mødet har Christine Bak meldt sig.  

 

9. Orientering fra TR-rådet (O) 

REFERAT: 

- Afholdt møde sidst i oktober 

- Hvordan kan TR rådet udvides og blive lidt mere aktiv i forhold til politiske aktiviteter  

- Forholde sig mere til - Hvordan fungere ledelse anno 2017 

Herunder årskonferencen  

- God konference, med gode oplægsholder 

 

 

 

 

 



10. Opbakning til kampagnen #detkuhavaretmig. (Camilla) (D) 

Baggrunden er, at det stigende arbejdspres kombineret med stigende krav til 
dokumentation gør, at det er sandsynligt, at en lignende situation kan opstå, for en 
fysioterapeut, i en forbindelse med en patientklage. Tina Lambrecht/Danske 
Fysioterapeuter bakker op om det, selvom der ikke er lavet en officiel udmelding på 
dette. Hun har sagt, at hun vil gå videre med det og forhåbentligt kommer der snart 
noget på hjemmesiden.  
 
REFERAT: 

- Tina Lambrecht har lavet et debatindlæg i politikken, samt lille indlæg på DFys 
hjemmeside, at DFys bakker op omkring det. 

- DFys har lavet undersøgelse om arbejdspres blandt regionalt ansatte, der kan læses 
indlæg om dette på fysio.dk 

- Hvad kan vi som TR gøre for at skabe noget debat omkring det… 
- Regionsansatte arbejder på lægehenvisning, men ofte er det en sygepleje der siger der 

er behov for fysioterapi… Vi kan havne i en lignende situation 
- Camilla (AAUH) og Lise (Vesthimmerlands kommune) vil forfatte et indlæg, som kan 

lægges op på vores individuelle Facebook-profiler (frivilligt). 
 
 

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

Mødeplan for 2018:  

REFERAT: 

30. januar, 25. april, 6. september og 12. november 

Tovholdere for næste 2 møder:  

REFERAT:  

Camilla Pedersen og Marianne Trudslev 

Dagsordenpunkter 
Forslag: Ann Sofie Orth – Danske Fysioterapeuter. Hvordan man som TR kan og bør 
arbejde politisk.  
 
 

12.  Evt. 

REFERAT: 

- Kunne være hyggeligt at ses udover TR regionsmøderne- evt. bowle eller drikke en øl 

Camilla Pedersen og Marianne Trudslev vil lave et oplæg til det på et af de kommende 

regionsmøder 

- Regional overenskomst OK15. Dialog om hvorfor den største lønstigning kommer så 

sent i perioden, og frustration over at den var mindre end forventet pga. 

reguleringsordningen/privatlønsværnet. 



FROKOST HOLDES FRA 12.00-13.00.  
 

 

13. Mødet opdeles i regionalt og kommunalt. 

Kommunalt møde 
- Vesthimmerlands kommune: Projekt Fysioterapeut på Folkeskolen, hvordan kobler 

man bevægelse med læring er slut, og der er lavet oplæg til politikkerne om hvordan 
det kan implementeres i hele kommunen. Der blev til stor frustration ikke fundet penge 
til ordningen i budget 2018. 

- Frederikshavn kommune: Udvider stille og rolig personalegruppen i Længst muligt i 
eget liv(Hverdagsrehabilitering), har stillingsopslag pt.  

- Brønderslev kommune: skal omorganisere. Der er forskellige modeller i spil og det er i 
høring pt. 

- Aalborg kommune Træningsenhed øst: undersøger om der er behov for 
omstrukturering, lønforhandlinger i uge 47 

 
Regionalt møde 
- Regionshospitalet Nordjylland 

- Afsnit Thisted: vikariater bliver med nød fortsat slået op. 19 timers besparelse på 
fysioterapeutisk side, hvor en kollega er gået ned i tid pga. sygdom (eget ønske). I følge 
klinikledelsen bliver terapien ikke berørt af de kommende besparelser for budget 2018.  

- - Neuroenhed Nord, Brønderslev: besparelse på 1,4 Mio. Kr. (Alle faggrupper, både 
Brønderslev og Frederikshavn), forventes at foregå ved naturlig afgang. Opnormering af 
terapeuttimer i forhold til udgående funktion.  
- Afsnit Hjørring: som udgangspunkt ikke berørt af ansættelsesstop, alle stillinger er 
besatte. Forventer der kommer en besparelse på ca. 2,5% i forhold til Budget 2018, men 
afventer den endelige udmelding.  

- Østerskoven: 5 stillinger er nednormeret, heraf 1 ergoterapeut er blevet opsagt pga. 
tilpasning af budget (for få henviste borgere). Uvist om Budget 2018 kommer til at 
påvirke normeringen.  

- -Aalborg Universitetshospital: Total besparelse på 2.7 Mio.kr. ca. 4,2% af det samlede 
budget for hvert af de 4 områder, hvilket svarer til 6-7 Stillinger, som bliver nedlagt. 
Der kommer ikke til at ske afskedigelser, men vikariater ophører og stillingerne 
nedlægges. Dette er meldt ud til personalet, samt at der vil ske omrokeringer. Afventer 
endelig udmeldinger fra vores samarbejdspartnere om, hvilke aktiviteter der 
nedlægges.  

- Rehabiliteringscenter Strandgården (Mors): daglig drift fungerer. Antallet af patienter, 
der henvises, kører op og ned, men normeringen er bibeholdt.  

-  

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

 
 
   
 o: Orientering       D:Debat/Diskussion         B: Beslutning   
  


