
             Referat 
TR netværksmøde d. 07. Maj 2019 kl. 9-15. 

Sofiendalsvej 3, Aalborg 

 
Der er morgenkaffe kl. 8.30 – 9.00 som vanligt. 
 
 
 
 
Dagsorden: 
 
Referat er indskrevet i dagsordenen med kursiv 
 

1. Valg af ordstyrer (5 min) 

Referat: Vibeke Pedersen 

 

2. Valg af referent (5 min) 

Referat: Sved Odder 

 

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

Referat: Godkendt.  

 

4. Præsentationsrunde (10 min) 

 

5. Nyt fra regionsformanden (O, D) (40 min) 

Referat: 

- Der er op startet en runde kommune besøg. Tina Lambrecht og Gitte N. startede runden 

med at besøge træningsenheden i Thisted kommune.  

- Overflytning til AC 

- Gitte har været til møde med FH og B side i Hoved-MED i Brønderslev kommune. Gitte 

informerede de andre organisationer om, at hun vil bede AC om at tage kontakt til 

kommunen, for at se på hvordan det fra 2020 sikres at MED udvalg afspejler 

personalesammensætningen. F.eks. nedsætte et forhandlingsorgan, mhp. at udvide MED 

udvalg med en AC plads.  LO sekretær melder skarpt ud, at kun FH organisationer får FH 

MED pladser.  



-TR opfordres til at gå i dialog med AC TR og AC repræsentanter i MED. Informer dem og 

gå i dialog. Mange ved ikke at DFys og ergoterapeuter går over i AC. Begynd at 

planlægge hvordan I kan samarbejde. 

- Danske Bioanalytikere flytter ikke til AC 

- Jordemødre går også i AC 

- Ulla Astman havde inviteret til samarbejde og dialogmøde med Forhandlingsudvalg, 

ledelser og Lone Sondrup (1. næstformand) og Lene Linnemann (2. næstformand). ”Det 

ser ikke ud til at der kommer flere penge, har organisationerne nogle løsningsforslag”.  

Gitte gav udtryk for bekymring, når ledelse og direktion går ud og siger at ”selvom der 

kommer 27 % besparelse, så vil det ikke få betydning for kvalitet i behandlingen”. Det de 

dermed siger er, at det ingen forskel gør om medarbejderen får på arbejde og yder max, 

eller om deres stilling nedlægges. Gitte opfordrede til at passe på ikke at kvæle 

fagligstolthed og arbejdsglæde, ikke bare sparke nedad.  Ledelses siden tog dette til sig. 

- I.f.m. kommende folketingsvalg har Danske fysioterapeuter et skriv på hjemmesiden 

omkring hvad man kan spørge ind til, hvis man er til vælgermøde med opstillende 

politikere. (Denne er også blevet omdelt i lokalet) og er sendt til alle TR, 

Regionsbestyrelsesmedlemmer osv.  

- Danske fysioterapeuter ser på om der skal vælges flere TR, da der er nogle 

arbejdspladser der er nok medarbejdere til at de kan vælge en TR, men de har ingen. 

Gitte ønsker at få besked, hvis TR har kendskab til grupper, hvor de med fordel kan 

vælge en TR. 

- 10. april var der generalforsamling. Lise Stensgaard stillede op på Generalforsamlingen. 

TR i Regionsbestyrelsen er Marianne Trudslev og Mariann Sømoe.  

- 1. maj arrangement med ca. 50 deltagere. Der deltog 5 fysioterapeuter. De var synlige 

med skilte og røde trøjer i Nordjyske avis + Facebook og FH og DSR Facebook opslag.  

 

 

6. Orientering fra regionsbestyrelsen (O) (20 min) 

Referat: 

- Sille Frydendal var med på Skype omkring videreuddannelse af fys ”Advanced Practice” 

Der er oprettet modul uddannelse for sygeplejersker på Aarhus Universitet, DFys 

samarbejder med dem for at få udbudt moduler til fysioterapeuter. 

- Danske Regioner har i deres Psykiatriudspil anbefalet at der satses på videreuddannelse 

af Fysser inden for psykiatrien.  

- Torsdag er DF til DHL Stafet. 

- DF har lavet kompetence profil på fysser i skadestuerne. 



 

 

7. Orientering fra TR-rådet (O) (20 min) 

Referat: 

Års konference afholdes i 27/28 august i Kolding. Hovedtema, hvornår og hvordan man arbejder. 

 

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

samt kommuner og regioner, punkt udsat fra møde (12.11.2018 og d. 13.2 2019) (O, D) (40 

min) 

Referat: 

Gitte gennemgår opbygningen i Danske Fysioterapeuter, Region Nordjylland MED og 

Forhandlingsudvalg og en udvalgt kommune. Slides sendes med referatet.  

-Ved gennemgang af DFys Repræsentantskabs sammensætning, er der debat i forhold til, om det er 

en repræsentativ forsamling. TR påpeget dette i forhold til FH-AC beslutningen efterår 2018.  

- Der er stor forskel på hvordan MED møder afholdes i region og kommuner, nogle steder er der 

kontaktudvalg, og disse gør at samarbejdsflader er tydelige og let tilgængelige.  

- Ved overgang til AC, er det vigtigt at også fysioterapeuter føler sig repræsenterede i MED. Vigtigt 

at MED udvalg afspejler den medarbejdersammensætningen i det område det dækker. Derfor 

vigtigt at der i efteråret 2019 arbejdes med at sikre TR repræsentation i MED udvalg. Det vil kræve 

en indsats af Formand, Regionsformænd og TR. 

 

9. Ny ferielov. Vidensdeling ud fra oplæg på de forskellige arbejdspladser og slides fra Karen 

Fischer. (O/D) (35 min)  

Referat: 

Slides fra Karen Fisher tilsendt alle.  Erfaringsudveksling.  

 

 

FROKOST HOLDES FRA 12.00-13.00.  
 

  

10.  Planlægning af efterårets møder datoer og indhold (D, B) (20 min) 

Referat: 

- Marianne Trudslev bliver planlægger sammen med Anne Mortensen 

- Indhold: Ferielov, opfølgning overgang til AC,  

- Møde: dato Uge 39 mandag 23.9.19 Karen Fisher kommer på besøg.  

- Møde: dato torsdag 21.11.19 

 



11. Evt. 

 

12. Mødet opdeles i regionalt og kommunalt, hvis tid 

Referat: 
mødes opdeles i to grupper.  

 

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

Referat: 

Dette punkt ikke nået. 

 
   
 o: Orientering       D:Debat/Diskussion         B: Beslutning   
 

 
  


