
REFERAT TR-netværksmøde 

Tidspunkt: 28. januar 2020 kl. 9-15. 

Sted: Sofiendalsvej 3, Aalborg 

Der er morgenkaffe kl. 8.30 – 9.00 som vanligt. 
 
Referat er skrevet ind i dagsordenen med kursiv 

 

Dagsorden: 
 

1. Valg af ordstyrer (5 min) 

Referat: 

Anne Carlsen 

 

2. Valg af referent (5 min) 

Referat: 

Kristian Skadhauge 

 

3. Godkendelse af dagsorden (5 min) – B 

Referat: 

Punktet næste møder tilføjes dagsordenen 

Punkt hvor Kristian Skadhauge fortæller om at stå frem i pressen i forbindelse med nedskæringer 

sættes på dagsordenen.  

 

4. Præsentationsrunde (10 min) 

Referat: 

Præsentationsrunde 

 

5. Nyt fra regionsformanden (ca 20 min?) (D) 

Referat: 



TR skal huske at melde ind til DFys via fysio.dk at der har været TR valg og hvem der er valgt, også 

ved genvalg 

https://www.fysio.dk/radgivning-regler/tillidshverv/radgivning-til-tr/registrering-som-tr-og-suppleant 

Gitte sender sin liste rundt så TR kan se, hvornår de sidst har meldt ind. Der efterlyses et hurtigere / 

nemt system ved genvalg så man ikke skal udfylde det samme igen og igen. 

 
Der er lavet et fælles organisations debatindlæg til Nordjyske om arbejdsmiljø og nedskæringer. TR 

fra sygeplejersker, læger og kontaktudvalg på Aalborg Universitetshospital har tidligere lavet 

selvstændige læserbreve, men disse har ikke udløst nogen Feedback fra politikker etc. 

 
 
 

6. Kort orientering fra Regionsbestyrelsen (0 min.) (O) 

Referat:  

Der har ikke været møde i Regionsbestyrelsen siden sidste TR møde. Der er møde i morgen.  

 

7. Orientering fra TR-rådet (O) ved Lone Guldbæk (10 min) 

Referat: 

Lone er fraværende pga. sygdom. Har efterfølgende sendt nedenstående information til Referatet. 

Hermed kort referat fra tr rådets dagsordner fra d. 27/11-19: 

• Sanni Jørgensen refererede fra AMIR konferencen med temaet TID.  Forstyr med omtanke –

pausekultur –Tidsmiljø. Spændende emner, som vi kunne tage op i Netværket. Sanni vil gerne 

komme på vores møder og holde oplæg om rammeaftale om socialt kapitel og mental sundhed. 

 

Fra mødet d. 4/2-20 

• Status på overgang til AC. Skal vi prøve at ”møwe” os ind på tovholderpladserne i AC? 

• Fra uddannelsesgruppen blev et startudkast til kompetenceprofil præsenteret og diskuteret. Der 

arbejdes videre hermed. Hvad er formålet? Kan den ses som redskab til kompetenceudvikling? Hvilke 

forventninger kan der stilles til TR? kompetenceudvikling 

• Drejebog til Årskonferencen ” Det fremtidige fysioterapeutisk arbejdsmarked” Programmet ser 

spændende ud. 

• Der arbejdes med kurser 2021, brainstorm sammen med Ergoterapeutforeningen 

https://www.fysio.dk/radgivning-regler/tillidshverv/radgivning-til-tr/registrering-som-tr-og-suppleant


• Danske Fysioterapeuters fremtidige struktur v. Anne Sofie Orth. Målsætningen for den fremtidige 

struktur er flg: Flere medlemmer skal være aktive og At vi som forening har max. Indflydelse. 

Der har været sendt spørgeskema til medlemmer, hentet inspiration hos andre organisationer og 

inspireret af sidste års oplæg på årskonferencen, fra Deltager Danmark.  

Det hele er i proces og bliver præsenteret på Repræsentantskabsmødet sidst på året. 

 

Sammen med Lederrådet: 

• Tilrettelæggelse af arbejdstiden på arbejdspladserne. Diskussion. Hold øje med Nyhed. 

• Input til Danske Fysioterapeuters holdningspapir om opgaveglidning.  

På baggrund af seneste debat om emnet. Der blev talt om opgaveglidning/flytning, og om mulighed 

for at åbne for nye fysioterapeutiske arbejdsområder. Med fokus på funktionsevne, aktivitet og 

deltagelse. 

 

Derudover skal der være valg til TR-råd. Og det skal være foretaget inden Årskonferencen i 

november og der vælges på netværksmødet d. 7 september.   

 

 

8. OK21 (O) fra kl 10-12  

Oplæg fra Helge Sørensen  

Referat: 

- Hvad er rammerne 

- Hvad foregår der lige nu 

- Hvad vedrører især TR og medlemmer 

- AC og OK21 – Hvad betyder dette for DFys – Vi er på vej ind i en anden forhandlings kultur 

– Stram styring fra Sundhedskartellet i forhold til vores ønsker –  

Helge sender power point til deltagerne 

Kompetence honoreres ikke i praksis  

 

*Vores rolle som TR i OK21 kravsindsamlingsprocessen 

Debattere kravs indsamling – 2 -3 ugers vindue –  



Engagereret kollegaer 

Fodre repræsentanter i UFLO samt Gitte Nørgård 

 

Diskussion: 

Skævdeling procent / kroner – løn stigninger i kroner vs procent 

 

Lokal løn vs generel løn stigning – her er det gruppens holdning af lokal løn har fejlet og ikke giver 

nok i det store hele i forhold til løn stigning. Pengene forsvinder fra ”tillægs puljen” når kolleger 

stopper på arbejdsplads. 

 

FROKOST HOLDES FRA 12.00-13.00. 
 

9. Overflyt til AC status og erfaringsudveksling (D) (25min.) 

Hvad er status i region og kommuner  

Referat: 

Region Nordjylland: FTF har frataget fys, ergo og Jordemødre de pladser de havde i MED. 

GN Dialog med AC – VI har fået suppleant pladser i forskellige regi.  

AC arbejder hen imod hvordan MED systemet skal sammensættes ved næste udpegning 2021-2022.  

Specialsektoren + Psykiatri nord: Her kan det være at FTF udlånet et par pladser til AC, som vi kan få. 

Aalborg Universitetshospital. I Klinik MED arbejdes der på at få en observatørplads, og måske en 

suppleant plads. 

Regionshospital Nordjylland. Her er Klinikkerne nedlagt og der er i stedet afdelings MED. Der er ny 

udpeget og fysioterapeuter, ergoterapeuter og Jordemødre har talt med i AC gruppen og har fået 

pladser. 

 

Kommunerne: 

-Frederikshavn: FTF har frataget Louise DFys’s FTF suppleantplads i Hoved MED. Der arbejdes med 

at få Direktør MED udvidet med en AC plads 

-Hjørring: Nyudpegning. Fys har fået de pladser de havde på med over i AC, ergo har mistet pladser. 

Det er endnu ikke afgjort hvem der skal sidde på suppleantplads i Hoved MED. De to TR i kommunen 

påtænker valg af FTR. 



-Brønderslev: TR har fået frataget deres FTF pladser i MED. Før var Louise suppleant for BUPL, nu for 

AC. Fag MED er udvidet med en ekstra AC plads. 

-Jammerbugt: Afventer genforhandling af MED aftale. Herefter ny udpegning. 

-Thisted kommune: Afventer næste udpegnings periode. FTF har ikke gjort krav på Område MED 

pladser, der er ledige FTF pladser i udvalget.  

Morsø: Der er ingen fysioterapeut TR eller suppleant i kommunen, så vi har ingen MED pladser.  

-Aalborg kommune: FTF har frataget TR deres pladser i MED. Nogle pladser er udlånt til AC, nogle 

udvalg er udvidet med en AC plads. 

-Rebild: Ny udpegning, Majbritts plads i Sektor MED er nu en AC plads. 

Vesthimmerland: AC har valgt Trine som FTR for AC gruppen og hun har fået en plads i Hoved MED. 

Det er ikke afklaring på hendes Næstformandsplads i Forvaltnings med. Mette har fået en AC 

suppleantplads i Børne og Arbejdsmarkedsforvaltningen. 

Marigager fjord: MED aftale skal genforhandles i 2020. Gitte har budt ind på AC pladsen i 

Forhandlingsorganet, og AC gruppen har sagt ja tak.  

 

10. Kristian Skadhauge fortæller om sine overvejelser og oplevelse af at stå frem i pressen i 

forbindelse med nedskæringer på Regionshospital Nordjylland i efteråret 2018. 

Referat: 

Dialog og spørgsmål til Kristian 

 

11. Næste møder 

Referat: 

22. april. Gitte deltager kun om eftermiddagen, hun skal til møde i Forhandlingsorgan 

Mariagerfjord 

Planlæggere: Lisa og Maibritt 

Dagsordenpunkter: GOP  

 

 

7. september 

Planlæggere: Lisa og Maibritt 



Dagsorden punkter: 

 

26. oktober. Mødet er i samme uge som to dages TR årsmøde. Mødet flyttes til den 30. november. 

Planlæggere: 

Dagsorden punkter: 

 

12. Evt. 

Referat:  

AC kurser, Karen Fischer-Nielsen har tidligere sendt mail til TR. Trine Fischer gensender mail til TR. 

Interessant kursus det 10. -11. Marts  

 

DFys kursus  Styrringsparadigmer den 24. og 25. marts,  det skulle være godt.  

 

Ny ferielov  

  

13. Mødet opdeles i regionalt og kommunalt (ca 35 min) 

 

 

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

 

   
 o: Orientering        D:Debat/Diskussion          B: Beslutning 
 


