
   Referat 

TR netværksmøde d. 5. september 2017 kl. 9-15. 

Sofiendalsvej 3, Aalborg 

Der er morgenkaffe kl. 8.30 – 9.00 som vanligt. 
 
 
 
Karen Kretzschmar fra DSA kommer fra kl 9-12. 
Oplæg for TR om bl.a.: 
 

 A-kassens medlemstilbud  

 oplyse om sygedagpengelovens muligheder og  

 muligheder for hjælp til fastholdelse af arbejde. 

 

 
      FROKOST HOLDES FRA 12.00-13.00.  
 

 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer 

Maria Odefey 

 

2. Valg af referent 

Mette Frank 

 

3. Godkendelse af dagsorden (B) 

Valg af suppleant til TR rådet under punkt 7.  

 

4. Præsentationsrunde 

Forsamlingen præsenterer sig.  



5. Nyt fra regionsformanden (D) 

100 år jubilæum: 15 maj 16.30-20.30 i Musikkens Hus. Ens arrangementer i de fem 

regioner. 

Regionsråds- og kommunalvalg i efteråret.  

- DFys mail til alle kommuners politiske partiformænd med information om DFys´ 

kerneværdier og fokusområder. Politikkerne kan gå ind på DFys hjemmeside, hvor de 

kan klikke på et Danmarkskort som kortlægger forskellige problemstillinger og med 

løsningsforslag.  

https://fysio.dk/kv17 

Tal og information kan med fordel bruges hvis TR deltager i lokale valgmøder. 

- Regionsbestyrelsen vil gerne mødes med borgmesterkandidater. Har i år udvalgt at 

fokusere på kommunerne Morsø, Jammerbugt, Brønderslev, Vesthimmerland og 

Aalborg.  

- Sundhedskartel valgmøde d. 9. nov. på Sofiendalsvej. Regionsrådspolitikere inviteret. 

Invitation fra enhedslisten i Nordjylland, Ulighed i sundhed fra et sygehusperspektiv. 

Lone Guldbæk holder oplæg fra DFys. Medlemmer af DFys er inviteret. 

Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde 25. november med to store emner. 

- FTF og LO sammenlægning: Det kommer på dagsordenen d. 13. nov.   

- Sikre bedre vilkår på det private arbejdsmarked: Svært med overenskomst. 

Hovedbestyrelsen forslag er at der laves 2 sektioner, en for arbejdsgivere der har 

fysioterapeuter ansat og en for arbejdstagere (alle offentligt ansatte og ansatte i 

praksissektoren). Disse to sektioner aftaler en standardkontrakt. 

- Medlemsmøde før repræsentantskabet d. 15 nov.  

    

6. Orientering fra regionsbestyrelsen (O) 

Maria: Regionsbestyrelsen har fulgt op på diskussionen på Generalforsamlingen, 

planlagt tiltag til kommunal- og regionsrådsvalget og kommende arrangementer.  

Der skal på TR netværksmødet d. 13. november vælges to TR til Regionsbestyrelsen.   

OBS: på hospitalerne skal de huske, at der også skal laves GOP på patienter der kan få 

Vederlagsfri fysioterapi. De kan kun få Vederlagsfri fysioterapi i forhold til 

henvisningsgrundlaget, altså ikke andre problemstillinger.   

 

https://fysio.dk/kv17


7. Orientering fra TR-rådet (O) 

+ Valg af suppleant.  

Lone Guldbæk: Fyldte på sidste møde: årskonferencen.  

Overblik over løntillæg – er ikke i hus endnu, men der arbejdes på sagen.  

Ny TR undersøgelse . Afvikles gerne i løbet af efterår/vinter, såfremt analyseafdelingen 

har fået ansat folk. 

OK18 

TR uddannelse: Tilbyde noget til den erfarne TR eller FTR: Kan man lave noget omkring 

diplom moduler eller noget andet? 

AMIR rådet – Sannie: ”Det grænseløse arbejde” rapport: Hvordan forholder vi os til 

dette? Fleksibilitet og faste rammer. Forslag: Emne vi tager op på netværksmøde evt. 

med besøg fra FTF.  

Valg af suppleant For Lone til TR-rådet: Lene Duus vil gerne tage posten et år mere. 

Klapper på at Lene er valgt som suppleant for Lone Guldbæk.  

 

8. Arbejde til kl 19 (hold) – som selvtilrettelæggende. Hvad får I rundt omkring som 

kompensation for det? (D)  ( Marianne T) 

Selvtilrettelæggende i træningsenheden Hjørring: Fyraftenshold som ligger udenfor 

selvtilrettelæggende arbejdstid. Hvad for vi andre for det?  

Louise: Arbejder på lokalaftale ift. afspadsering. Bud på at aftenarbejde efter kl. 17 giver 

1-1½. Hvis det er weekendarbejde 1-2.  

Marianne: Tit de samme hold der er om aftenen og den samme kollega som varetager 

det. Afholdes 20 uger om året. 2 x ugentligt.  

Trine: Laveste fællesnævner – kommer til afspadsering. Tilstræbe at få lavet en 

lokalaftale. Der er forskellige aftaler de forskellige steder. Nogle har lokale aftaler, 

andre kører efter laveste fællesnævner. Problemet eksisterer flere steder. De bør have 

overenskomst med løn.  

 

9. OK 18 (D) 

Gitte: Konfliktudtag. Sundhedskartellet har sammen set på mulige konfliktsteder, disse 

sendt ind til DFys. TR informeres kun hvis der varsles konflikt 



Gitte: konfliktfond – vigtigt at have en god konfliktfond, denne skal være fyldt når 

formanden skal forhandle. Betyder at hvis vi bliver lockoutet eller strejker, så skal 

konfliktfonden efterfølgende fyldes op igen.  

Vigtigt at vi italesætter at der skal betales ind, hvis der bliver taget af fonden.  

Gitte: Kravs indsamlingen. Lukker ned i morgen til midnat.  

Bente: Har vi selv fået det gjort? Lokalt? Nogle har forholdt sig til det. Gitte: Når der 

bliver talt OK er det hele tiden løn det handler om. Betina: Det handler også meget om 

pension. Gitte: Lokallønsforhandlinger er gået hen og blevet et fatamorgana, det er ikke 

en reel mulighed at blive løftet i løn, det er blevet rent bluf. Maibritt: Flere fridage. 

Tænker mere ind ift. det, også omsorgsdage. Marianne: Ift. kommunalt, kan man gøre 

noget ved at de ikke stiger mere efter 4 år. Hvordan kan der arbejdes med det? Der er 

også snakket om helligdage, halve/hele dage. Trine: Ikke sket noget TR tillægget i den 

tid hun har været TR, arbejdsopgaverne hænger ikke længere sammen med 

løntillægget. Betina: Idé: Skraldemandsordning. Inge Marie: Bægeret er fyldt ift. at give 

mere frihed, da det vil kræve mere af dem som er tilbage.   

 

10. TR årskonference d. 24. og 25. oktober (B) 

Har TR meldt sig til?  

https://fysio.dk/kurser--uddannelse/kursuskalender/arskonference-for-tillidsreprasentanter-2016 

Man kan jo vælge at ligge TR-valget efter konferencen i Okt., hvis man gerne vil med. 

Gitte skriver rundt ift. samkørsel, når deltagerlisten er sendt ud. 

 

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

Næste møde er d. 13. november. 

Tovholdere: Marianne Trudslev og Trine Fischer 

Punkter til dagsordenen:  

- kl.10.00-10.30. Anders Lorentsen fra DFys vil gerne deltage om mulig sammenlægning 

af FTF/LO.    

- Valg af to TR til Regionsbestyrelsen 

Emner til oplæg: Besøg fra FTF ift. hvordan vi forholder os til ”Det grænseløse arbejde”. 

Center for Robuste arbejdspladser. TR i Hovedstaden har haft oplæg. 

 

https://fysio.dk/kurser--uddannelse/kursuskalender/arskonference-for-tillidsreprasentanter-2016


  

 

12. Evt. 

Maibritt: Har rejst et dilemma som diskuteres i gruppen.   

 

13. Mødet opdeles i regionalt og kommunalt  

Regionale TR:  

Inge Marie: Er vi ramt af det kvalificerede ansættelsesstop. Nogle er, andre er ikke, i 

forskelligt omfang. Det er meget lokalt, hvordan det bliver håndteret.  

Maria: Diskussion om normtid.   

 

Kommunale TR: 

Gitte informerer om, det tredje møde i netværket for fysioterapeuter der arbejder 

indenfor Beskæftigelsesindsatsen d. 26. november.  

 

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

Mødes ikke igen efter opdelingen.  

 
   
 o: Orientering        D:Debat/Diskussion          B: Beslutning 
 
 
 
 


