
  

Referat TR-netværksmøde 

Tidspunkt: 21. november 2019 kl. 9-15. 

Sted: Sofiendalsvej 3, Aalborg 

Referatet er indskrevet under hvert punkt i dagsordenen 
 

 
Dagsorden: 
 

1. Valg af ordstyrer  

Betina Madsen 

 

2. Valg af referent 

Camilla Pedersen 

 

3. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

4. Præsentationsrunde 

Udført 

 

5. Nyt fra regionsformanden 

Aalborg Kommune: På trods af kæmpe indsats fra Sekretariat og regionalt så blev 
nedskæringen gennemført. Argumentationen lyder: 
Aalborg kommune ligger 20% under landsgennemsnittet pr borger i Danmark når der 
ses på 
Udgifter til forebyggelse og genoptræning i 2018 
Budget til forebyggelse og genoptræning i 2019  
SÅ hvis Aalborg kommune synes at deres pakkepris er for høj, så burde de 4,8 mio. 
forblive i budgettet til træningsenheden, og ikke fjernes, så kommune fremover 
kommer til at ligge endnu lavere en 20% under landsgennemsnittet.  



 
Tiltag 
Mail til direktør og rådmand om at SKI prisen ikke er forhandlet med DFys og 
ergoterapeut foreningen 
Møde med direktør og Rådmand Jørgen Hein og Ergoterapeut foreningens Lisbeth 
Krabbe og Gitte 
Høringssvar til byrådets budgetmateriale 
Gitte har været i telefon kontakt til medlemmer af Ældre og handicapudvalget.  
Mail med yderligere information til byrådet 
Facebook ramme til fri afbenyttelse, for at opnå synlighed og sammenhold 
Dialog med DR P4 Nordjylland. Nyhedsindslag 8/10 
Debatindlæg i Nordjyske 
Information til Regionsrådet, særligt Ulla Astman, klinikchef og ledende overlæge 
Ortopædkirurgi Aalborg Universitetshospital, for at informere dem om, at de risikere at 
de patienter de har behandlet ikke får den rette genoptræning i den rette mængde, og 
de konsekvenser det kan få for deres slut resultat.  
 
Derudover har vi forsøgt et nyt tiltag, nemlig at aktivere medlemmer.  
Der har været inviteret til to medlemsmøder.  
Invitationen lød på Hvordan får vi budskabet til politikere og borgere, hvem kender en 
politiker, en journalist, en patient, hvem er medlem af et politisk parti, osv. Osv.  
Så vi kan kommer bredere ud med vores budskab, og jer medlemmers faglige indsigt 
kommer i spil. 
Der var ikke kæmpe tilslutning til møderne, men det var også første gang vi prøvede 
det.  
Der blev på andet møde, lavet et Facebook opslag som er set af 24.214 personer.  
Der blev lavet flyer til at dele ud og hænge på klinikkerne. 
Der var Ergo og fysioterapeuter der deltog på Budget borgermødet, og var synlige med 
røde trøjer, og dialog.  
Desværre rykkede det ikke ved forslaget, da rådmand Jørgen Hein holdt fast ved, at man 
kan spare 4,8% uden problemer. 
Man skal ikke bare tænke at det var spildt, selvom nedskæringen på de 4,8 mio.kr. blev 
fastholdt. Vi har forhåbentlig vaccineret mod at embedsmænd, Rådmand og byrødder, 
får øje på vores område lige med det samme igen.  
Vi har gode argumenter, engagerede TR, ansatte og praktiserende, og vores 
regionsformand er vedholdende og ringer og skriver, og sår tvivl om 
beslutningsgrundlag og kommunens argumentation.  
 
Men det med medlemsinddragelse er nyt for os alle sammen, og vi må øve os hen ad 
vejen, når der kommer sager, hvor der er brug for at vi har mere pondus, end bare Gitte 
der står og pipper. 
 
Punktet sluttes af med en drøftelse om, hvordan vi som TR tænker vi kan involveres 
vores kolleger og generelt medlemmerne af Danske Fysioterapeuter til at engagere sig 
mere. GN noterer forslagene ned. 
 
 



Øvrigt: 
Regionalt Budget 2020/ sparekatalog. Neuroenhed Nord, Brønderslev matriklen i spil 
til at blive flyttet til Frederikshavn. Gitte var inviteret til regional budgetkonference. 
Italesatte problematisk at det skulle foregå uden grundig forarbejde. Politikerne kunne 
fortælle at forslaget var forkastet og i stedet indgår som en del af det der skal arbejdes 
med i Sygehusplan 2020. 
 
Kommunebesøg med Formanden Aalborg og Rebild kommune. Super interessant. 
 

6. Kort orientering fra Regionsbestyrelsen 

Marianne og Maria refererer fra seneste regionsbestyrelsesmøde bl.a. kort om eftersyn 
af Danske Fysioterapeuters politiske struktur.  
Kommende arrangementer:  
- ”Når gode mennesker handler ondt” med psykolog Dorthe Birkemose d. 29.01.20 
- ”Osteoporose” d. 24. marts  

- ”NMES” Neuro Musklulær ElStimulation (dato ikke fastlagt endnu) 

Der er mange gode arrangementer, som planlægges til 2020, men meld fortsat gerne 

ind til Maria eller Marianne, hvis man har gode ideer.  

 

7. Orientering fra TR-rådet 

Lone er fraværende d.d. Gitte orienterer i stedet for. 

- FTR-netværket har sendt brev til Hovedbestyrelsen vedr. opgaveflytning, med 
ønske om foreningens holdning. Der er startet en debat på hjemmesiden, deltag 
gerne og bed jeres kolleger deltage med relevante historier. 

- Årskonferencen evalueret, TR rådet starter planlægning af næste års konference. 
Dag 1 kobles evt. på en OK21 konference. 

- OK 21- orientering ved Helge Sørensen. Foreløbig plan: Evt. kick off med Etf og 
jordemødrene i uge 8 eller9. Gitte melder til Helge, at han skal være opmærksom på, 
at uge 8 er vinterferie i Region Nordjylland.  
Efter mødet har Helge meldt tilbage at dato måske bliver den 30. april. 

- Helge tilbyder at komme ud på TR netværksmøder Region Nordjylland i uge 10- 13 i 
forhold til OK21. Vi har ingen TR-netværksmøder i de pågældende uger. Gitte har 
taget kontakt til Helge, og han vil gerne deltage på vores netværksmøde d. 28. 
januar.  

- Arbejdspladsmøder uge 16-18 evt. 19 med deltagelse af Gitte og Helge. Gitte har 
meldt ind til Helge, hvilke arbejdspladser der er interesserede (se referat fra d. 
23.09.19).  

- Kravs indsamling uge 18-19-20 
- Overgang til AC er et tilbage vendende punkt.  
- ” Arbejdstid” er et af emnerne på næste møde. D. 27/11, hvor suppleanterne er 

inviteret med. 
Se i øvrigt seneste referat fra TR-rådet: https://www.fysio.dk/om-os/om-

organisationen/rad-og-udvalg/tr-radet 
 

 

https://www.fysio.dk/om-os/om-organisationen/rad-og-udvalg/tr-radet
https://www.fysio.dk/om-os/om-organisationen/rad-og-udvalg/tr-radet


8. Overflyt til AC status og erfaringsudveksling 

Hvad er status i region og kommuner:  

- Samarbejdet med AC Tillidsrepræsentanter: 

FTF har inviteret til et møde i region Nordjylland. Har meldt ud, at Danske 

Fysioterapeuter ikke kan sidde på FTF-pladser. Det er uheldigt, da Danske 

Fysioterapeuter opfordrer til et bredt samarbejde med bred repræsentation af 

faggrupper i MED-udvalg. Regionalt kigges der på, om Danske Fysioterapeuter, EFT 

og jordemødrene kan få en AC-plads i de MED-udvalg, hvor der pt. ikke er AC-

pladser.  

- Der bliver givet en status på samtlige MED-udvalg i kommunerne og regionen i 

forhold til samarbejde med TR i AC organisationerne, hvem der bevarer nuværende 

pladser og hvem der mister dem.  

- FTF har meddelt at kun FTF organisationer kan sidde på FTF pladser, kun hvis der 

ikke er TR til pladserne, eller det overhovedet ikke giver mening at sætte en FTF TR 

ind på pladsen, kan pladsen udlånes til AC resten af udpegningsperioden. FTF har 

igangsat, at der skal udpeges TR’eretil de pladser, som fys, ergo og jordemødre ikke 

kan sidde på efter 1. januar 2020. 

- Såfremt man mister sin plads i MED og alle muligheder er afsøgt, kan man overveje 

en observatørplads i stedet. Eneste forskel er, at man ikke har stemmeret, ej heller 

mulighed for at blive valgt som næstformand. En observatørplads skal aftales lokalt 

i MED. 

 

9. Dato for de næste møder i 2020, tovholdere, punkter 

28.01.20 : Tovholdere (Lisa og Marianne) 

Punkter: OK21 med Helge Sørensen 

22.04.20 : Tovholdere (Lisa og Majbritt) 

Meld punkter ind til Lisa og Marianne, som ønskes sat på dagsordenen til næste møde. 

Nye mødedatoer i efteråret: 07.09.20 og 26.11.20  

 

10.  Mødet opdeles i regionalt og kommunalt 

Regionalt: 



Forhandlingsudvalget:  

Lønramme udmeldes inden udgangen af året i forhold til lokallønsforhandling for 2020. 

Aktuelt sidder Gitte på en FTF-plads og hun får en suppleantplads i AC fra 2020.  

Drøftelse omkring besparelser på de forskellige hospitaler (repræsentation fra 

Psykiatrien og Aalborg UH på dagens møde), men intet er vedtaget endeligt endnu.  

Kommunalt: 

En privatklinik i Vesthimmerland har ramt indtjeningsloftet af ydrenumre med 2 

måneder tilbage af året, hvilket har betydet, at der er sendt eksisterende borgere 

(vederlagsfri pt.) ud til behandling i kommunen.  

 

11.  Kort runde fra arbejdspladserne, opsamling fra det sektoropdelte møde 

Efter opdelt møde foreslås der følgende emner til det kommende TR-netværksmøde 

som f.eks. dilemma/værdisnak ved GOP’er region og kommune imellem, frit-valg på 

genoptræningsområdet. Marianne Trudslev sørger for at sende regler/krav ud om 

almen GOP, specialiseret GOP og hospitalshenvisninger ud som forberedelse til næste 

møde.  

 

12.  Socialt arrangement  

 
o: Orientering        D:Debat/Diskussion          B: Beslutning 
 
 


