
  

Referat fra TR møde d. 22. april 2020                                     
 
 

Dagsorden: 
  

1. Valg af ordstyrer (5 min)  
Lisa Bech Iversen 
 
 

2. Valg af referent (5 min) 
 Maibritt Gude 
 
 

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

4. Præsentationsrunde (10 min)  
Lisa Beck Iversen Caspershus - Frederikshavn kommune, Anne Mortensen Jammerbugt kommune, Carina Lykke Frederikshavn 
kommune, Jette Gjerrild, Frederikshavn kommune, Bente Thisted kommune, Lene Brohus Aalborg kommune, Lillian Mariagerfjord 
kommune, Louise Brønderslev kommune, Louise Mulvad Frederikshavn kommune, Marianne Hjørring kommune, Marie Aalborg 
kommune, Mette  Vesthimmerlands kommune, Svend Aalborg kommune, Trine Vesthimmerlands kommune, Lillian Hjørring 
kommune, Maibritt Rebild kommune, Anne Carlsen deltager fra kl. 10., Vibe Aalborg kommune, Gitte regionsformand.  19 deltagere 
 
 

5. Gensidig erfaringsudveksling fra den enkelte arbejdsplads. (75 min) - D 
- Hvordan går det på arbejdspladsen? Hvordan løses opgaverne, herunder hvordan 

vurderes Patienterne/borgerne? Hvilke nye tiltag er der kommet/lavet? Hvad er I kaldt ind i? Hvordan 
forholder jeres kolleger sig til det? 

 
Frederikshavn kommune: 

Louise – træning - Efter et par nedlukket dage - oplært i plejen. Fik et par oplæringsdage og har siden deltaget i plejen (selv om at der 
ikke var mangel på personale). Bortset fra to fys og en ergo er alle tilbage i træningsafdelingen igen. 

Jette - team hverdagsrehabilitering - efter en lille uge blev de oplært i plejen og nu er de trukket tilbage til alm opgaver. 
Carina, center for familie- Vi har arbejdet hjemmefra med telefonopkald, skype og et enkelt barn udendørs træning i hjemmet. Fra i 

mandags tages de kritiske GOP. 3 ergo er på senhjerneskadecenteret i Frederikshavn i 14 dage til oplæring, som en del af deres 
beredskab. 

 center for familieafdelingen- har ikke været ude men brugt Skype og en enkelt borger udendørs i hjemmet. Fra i mandags tages de 
kritiske GOP.  Fortsætter nu med 3 ergo på senhjerneskadecenter til oplæring og ……? 

Lisa - Caspershus . 5 på arbejde nu, 2  ambulant og 3 ude i husene til træning af beboere, klip og hjælp i plejen. 

 
 



 
Aalborg kommune: 
Vibe M. Træningsenheden nord- efter ca. en uge oplært i plejen. 3-4 dages oplæring i plejen. Har haft en dag ugentlig hvor de skulle stå 

til rådighed i plejen. Nogle skulle varetage kritiske funktioner, nogle var tilknyttet vagtcentralen. Trækkes nu tilbage. Skal have P- 
møde udenfor i dag d. 22 april. 

Svend- træningscenteret Øst. Fra næse uge trækkes TP helt ud af hjemmeplejen. Lederne har aftalt med hjemmeplejen. Det har egentlig 
været ok. 

Marie - Rehabiliteringscenteret i Mou. Lukkede hurtigt ned. Ret hurtigt aftalt at de skulle have 5 dages oplæring i plejen. Tilknyttet et 
enkelt plejehjem. Ved ikke pt. Hvornår de åbner. Står stand by pt. Og laver adm. Arbejde.  Vil kun blive kaldt ind i normal arbejdstid, 
hvis de skal arbejde i plejen. 

Lene -PPR sendt hjem og har arbejdet hjemme i hele perioden. Har stået standby til nødberedskab i Ældre/handicapforvaltningen, men 
har ikke været kaldt ind. Kan komme til at stå i jobbank i Skoleforvaltningen, nogle tværfaglige kollegaer er sendt ud i 
daginstitutioner. Er så småt startet op med træning igen, regner med at ca. 50% af træningssagerne er i gang i løbet af denne uge. 
Undervisningsrelateret ergo/fys er stadig på standby.   

 
Jammerbugt kommune: 
Anne - skulle stille med 15 i nødberedskab- det har der ikke været behov for. Beg. Stille og roligt at starte op på de normale 

arbejdsopgaver. Der har været lavet nogle gode aftaler. Det har været fint. 
 
Vesthimmerlands kommune: 
Mette - sendt hjem, arb. hjemme i form af adm., telefonkonsultationer. Så småt ved at skulle i gang med VFF og GOP. Starter op i næste 

uge måske også paragraf 44- hvis de er dårlige. Har været på nødberedskabsliste, men er ikke brugt. 
Trine- genoptræningsafdelingen- sendt hjem og arb. Hjemme fra. 2 medarbejder til rådighed på SC til kritiske opgaver. Ingen back up til 

plejen. Har aldrig været forventet at komme i spil. Godt på vej i gang igen. Kronikker foregår pr. Telefon og video. Stille og roligt. 
 
Thisted kommune: 
Bente - døgn genoptræning har været åben hele tiden i starten uden TP men siden påske mange på arbejde. 
Ambulant- ca. 6 TP i gang på centre nu til ambulante borger, fordelt i rum og etager. 
Kronikker- arb. Kun hjemmefra, dog enkelte “røde” opgaver ved hjemmebesøg. Vi forsøger fredag at lave mini ude hold med max. 4 

deltager og kun udenfor med 2 meters afstand 
Hverdagstræning må nu få besøg i eget hjem + på centre. 
Job og Træning arbejder hjemmefra , telefonisk kontakt og virtuel holdtræning (afspænding, fysioflow) 
3 TP i nødberedskab, fået oplæring men de har ikke været i gang. 
 
Brønderslev kommune: 
Louise - ingen TP kaldt i nødberedskab. Har ikke været i oplæring eller i praktik. Har løst TP opgaver på afstand. Over tlf. hjemme fra -

træning, rehabiliteringshold. På mandag stille og rolig tilbage på SC. Meget logistik med afstand, rengøring m.m. Nogle kollegaer arb. 
På aflastningspladser har været i job hele tiden. Løst det de kunne hjemmefra. 

 
Mariagerfjord kommune: 
Lillian- 29 i oplæring i nødberedskab er ikke kaldt ind til noget. Har fået oplæring. Har ikke haft ret mange GOP og har ikke set 

mange.  Lavet exorlive GO det har fungeret fint. Bruger Cisco til møder med borger. Har ikke rigtigt lukket op endnu, men lederne 
sætter sig sammen i dag- d. 22. april. Ledelsen ar været god til at informere. Har haft nogle TP ud på afklaringspladser. Har ingen 
beklædning og mange er bekymret over det. Tænker først at TP kommer i gang i næste uge.  

 
Hjørring kommune: 
Marianne - sendt hjem og skulle arbejde hjemmefra. Måtte i starten ikke bruge video konsultation. Haft nogle i nødberedskab i hele 

perioden. Efter 14 dag åbnede de lidt op for kritiske borger- hjemmebesøg og SC. I mandags åbnet lidt op. Må være 5 på arbejde og 
har fået en træningshal hver. Får et værn hver fra på torsdag d. 23. april. Fra næste uge må der åbnes lidt mere op. Har lavet skema 
med tider hvor man kan se hvor når man har træningstider. 2 har været ude i plejen, en ergo og en fys. Nogle i plejen har været 
undrende over at de er sendt ud. Regner med at de havde sidste dag i søndags. Skulle lave COVID 19 plejehjem. Har haft oplæring. 

 
Mariagerfjord kommune 
Lillian- myndighed/ældre rådhuset. Blev hurtigt sendt hjem og arbejder- gør det stadig- halvdelen sidder på rådhuset og den anden 

halvdel sidder hjemme. Akt. Niveau er dalet. Varslet at skulle indgå i plejen. 4 sygeplejersker har indgået i plejen. Torsdag i denne uge 
(d. 23. april) er alle trukket hjem igen. Opdaget at det fungerer rigtigt godt at sidde hjemme og arbejde. Sidder på storkontor med 40 
personer. Er gennem en udvikling som afd. Har det ok, har ikke været presset ud i noget ubehageligt. Har tilladelse til at bruge Cisco 
Webex til videokonsultation med borgere. Har ikke benyttet det endnu.  

 



 
Rebild kommune: 
Maibritt – Hurtigt sendt hjem og arbejde. Efter ca. 14 dag kom alle TP på en nødberedskabsliste. Har ikke været i oplæring og har ikke 

været brugt. Har varetaget enkelte kritiske borger og GOP. Er startet op i denne uge med flere borger. Der er to ældrecentre der har 
egen indgang til træningssalen hvor der må komme borger udefra. Der er lavet skema for tildeling af træningstider for den enkelte 
TP, da der kun må være to borger og to TP i træningssalen. Rehabiliteringscenteret startede torsdag d. 16. april med at tage borger 
ind og der er tilknyttet en fys. og en ergo som så er startet op. Nogle har haft svært ved at skulle stå på en nødliste og ikke vide hvad 
de kunne blive sendt ud i. Der har ikke været ret meget kommunikation fra ledelsen de første 3 uger, men det er blevet bedre de 
sidste 2 uger. 

 
 

Spørgsmål blandt deltagerne:  
Hvordan med holdtræning:  
Virtuel holdtræning har fungeret godt i Thisted 

Hvilken platform er brugt - Skype for business  
 

Hvordan gør i med værnemidler?  
Aalborg kommune. Retningslinjer udarbejdet af hygiejnesygeplejerske  
Lillian Mariagerfjord: bekymret når de ikke har arbejdstøj- svært hvad kollegaer skal bruge af værnemidler... da man gerne vil passe på 

alle! 
Svend Aalborg. Har aftalt- er man i tvivl vedr. Værnemidler skal man have det på. 
Marianne Hjørring: nogle må ikke komme på SC, skal skille tingene ad, kommer ikke nødvendigvis flere steder samme dag. Spritter og 

vasker efter hver træning, har handsker på, anamnese tages pr. Telefon,  
Maibritt Rebild kommune: hygiejnesygeplejerske har udarbejdet retningslinjer. Vurderer selv hvad der er behov for.  
Lise Frederikshavn: delt op ambulant træning må ikke længere komme på centret og dem på centret må ikke komme ude. 
 
Kronikker hvad gør i andre i forhold til at vurdere over telefonen? 
Louise Brønderslev kommune: Prøver at få dem adspurgt hvordan de har det, motion og om de er syge. Forsøger at holde dialog hver 

uge/ hver anden uge. Oplever mange ikke vil ind da de er bange. 
Svend Aalborg kommune: Op til den enkelt at vurdere om der er behov for at aflægge besøg. Hvis risiko for funktionstab- kan de starte 

GOP-oplever at borger isolere sig meget 
Lise Frederikshavn kommune: vejleder over telefon så godt de kan.  
 
Hvordan holder i kontakt til jeres kollegaer? 
Vibe Aalborg kommune-  bruger Skype eller teams, har trio møder, TR på tværs, LMU, P møder en gang om ugen (40 pers.- fungere 

godt), teams møder ml. 6-10 personer, telefon. og Skype med personer hvor der har været brug for det. Skal se kollegaer til P møde 
udenfor i dag d. 22. april. 

Bente Thisted: mails og Skype møder i teams 
Trine Vesthimmerland- mails 
 
Er der nogle der har meldt sig til tovholder til virtuel Ok 21 konference? 
Flere er tilmeldt men ikke som tovholder 
Tov holder indebærer at man ugen inden skal deltage i et formøde…. Læs mere på hjemmesiden 
Kan stadig melde til… 
Kravindsamling starter d. 11. maj 
 
 

6. Nyt fra regionsformanden (ca. 20 min?) (D) 
Spændende at høre hvad der foregår og hvordan I griber det an. 
Brug Gitte hvis behov 
Det meste arbejde har drejet sig om COVID 19 
Alle arrangementer er aflyst... 
DFys har og har haft travlt  med at sikre vilkår for privatansatte, retningslinjer for alle for at sikre at fysioterapeuter kan bruge det SST og 

regeringen melder ud. 
Regionalt hovedbestyrelses ting - kontakt til TR  
Har deltaget i infomøder i Aalborg og Rebild - hvordan de vil bruge fys.- alle personalet 
Været ude at påpege at fys. har autorisation som kan mistes ... så ved andet arbejde er det vigtig med oplæring 
Nogle hængepartier vedr. MED udvalg i Mariagerfjord og Jammerbugt kommune - er sat i bero. I Mariagerfjord kommune skulle 

genforhandling af MED aftalen være startet i dag. Gitte har en AC plads i forhandlingsudvalget. Lillian har ikke længere en FTF 



suppleant plads i Hovedudvalget. Så vigtigt at aftale bliver genforhandlet, så der kan ske nyudpegning. Vi håber på en AC 
suppleantplads til Dfys. I Jammerbugt har der været møde mellem TR Anne, Gitte, Lisbeth Krabbe fra Ergoterapeutforeningen og AC 
tovholderen. Men selve fordelingsmødet er udsat på ubestemt tid pga. COVID-19.  

Corona fylder meget... 
Kontakt endelig Gitte 
 

 
7. Næste møder – (O) (10 min) 
- 7. september 

Planlæggere: Lisa og Maibritt 
Dagsorden: 
Aftale hvem der planlægger de næste møder 
 

- 30. november 
Planlæggere: 
På mødet den 7. september tages stilling til hvem der skal være planlæggere af mødet.  
Dagsorden punkter:  
GOP, OK21 kan kontakte Elin med hvilke planer der er (Helge eller Elin plejer at byde ind, hvis de vil deltage på TR møder  
siger Gitte) 

 

 
8. Evt. (10 min) 
Marianne- Hjørring kommune. Afdelingsleder for træningscenteret, 55 medarbejder stopper til sommer. Kender ikke den videre proces 

gr. COVID 19. Vil nogen byde ind med gode ideer med hvordan det kan takles? Skriv gerne hvis du har stået i den situation... nogle 
har stået i at skulle ansætte leder....  

Børn og bevægelse:  TR og medarbejder sad med til ansættelsen... 
Træningsenheden Anne Carlsen .... har prøvet lidt forskelligt... konstitueret leder blev de ikke inddraget, men ved ansættelse har de 

været med. Har lige ansat ældre chef- kan god ske under disse forhold. 
 
Jette: stopper som TR. Har fået nyt job den første maj i visitationen i Brønderslev kommune. 
 
Gitte: dejligt at høre fra jer alle. Der aftales en nyt skype møde fredag d. 29. maj kl. 9 

 
 
 
 
 
Således opfattet af Maibritt Gude, Rebild kommune 

 

  
o: Orientering        D:Debat/Diskussion          B: Beslutning 

  

  

 

 

 

 


