
        REFERAT 
 

TR netværksmøde d. 13, september 2018 kl. 9-15. 

Sofiendalsvej 3, Aalborg 

 
 
 
Dagsorden med referatet indskrevet 
 

1. Valg af ordstyrer 

Referat: 

Rikke Østerbye 

 

2. Valg af referent 

Referat: 

Louise Suhr 

 

3. Godkendelse af dagsorden (B) 

Referat: 

Godkendt 

 

4. Præsentationsrunde 

 

5. Seniorordninger og erfaringer hermed. Lone Guldbæk (D) 

Referat: 

Har været drøftet på hovedudvalgsmøde. Ordningen bliver ikke brugt på regionalt område 

blandt fysioterapeuter. FOA og DSR´s jurister vil se på ordningen for at undersøge, om den kan 

komme i spil igen. Hovedudvalget kan vælge at sende den videre til Forhandlingsudvalget.  

Kun et enkelt kommunalt sted, er der kendskab til en kollega, der har haft en seniorordning. 

 

6. Oplæg ved Elin Lau vedr. Traineeordning, job med løntilskud og virksomhedspraktik.  

Referat: 

Herunder diskussion af vores erfaringer med de respektive ordninger (O, D)  

 



FROKOST HOLDES FRA 12.00-13.00.  
 

7. Nyt fra regionsformanden (D)    

Referat: 

-OK18. En langt og sejt træk. Gitte takker for opbakning fra TR og kollegerne. Synlighed og 

opbakning gjorde hele forskellen.  

Tak for hjælp med at pakke og distribuere Konflikt-kit. 

Der er konflikt kit tilbage, som TR kan tage til dig selv og kolleger. 

-1. maj arrangement. Gentages næste år. Organisationer håber at det kan blive en tradition.  

-DFys strategiplan. Fokus på fysioterapeutisk tilbud på hospitaler. 

Der kommer et politisk udspil, flere af de regionale TR har haft det til kommentering. Når det er 

færdigt er planen at Gitte sender til regionsråd og beder om et møde med formanden for 

sundhedsudvalget eller hele udvalget samt sender til Sygehusdirektører.  

Gitte tænker at det vil være en god ide, først at høre TR og ledere, om der er noget, hun skal 

være opmærksom på at få med i følgebrevet.  

Nyhedsbrev om forskning, der drejer sig om fysioterapi til indlagte patienter, er sendt til 

Regionsrådet.  

-Region Nordjyllands Procedureaftale for lokale lønforhandlinger, ser ud til at blive landet 

tilfredsstillende.  

-Den Regionale forhåndsaftale og TR honorering. Forhandlingsudvalget har nedsat en gruppe 

der skal se på fornyelse. 

-Nogle nordjyske borgmestre inviterer til budget møder, det er en god anledning til dialog.  

I Hjørring deltog Gitte og Marianne Trudslev. I Frederikshavn deltog Louise Mulvad Suhr. 

-DHL stafet den 29. august. 100års jubilæums fejring. Afbud da hold ikke kunne få løbetider 

onsdagen. Regionsbestyrelsen har besluttet at prøve igen. Fysioterapeuter fra Brønderslev 

kommune deltog, det syntes at det var et godt arrangement, var glade for at de havde et telt at 

samles i. 

-Psykiatriudvalget er opfordret til at mødes med fysioterapeuter der arbejder indenfor 

psykiatrien, disse er glade for muligheden, for at informere om, hvad det er fysioterapeuter kan 

i psykiatrien.  

- Fra Mariagerfjord har fysioterapeuter i PPR kontaktet Gitte. De står overfor en stor besparelse. 

Gitte har været i kontakt med politikere i Børne og unge udvalget. Medarbejderne har arbejdet 

på indflydelse via MED, samt sent deres høringssvar til den politiske høringsrunde.  

 

8. Orientering fra regionsbestyrelsen (O) 

Referat: 

-Kom gerne med gode ideer til faglige arrangementer. 



-Har haft ringet til rundt dimittender (ca 47) Hvordan går det? Hvad kan de bruge Danske Fys 

til. God effekt på at de bliver ved med at være medlem af Danske Fys.  

-Region Nordjylland og private lægeklinikker vil i stigende grad gerne have fysioterapeuter 

ansat. Danske Fys er ved at arbejde på ansættelseskontrakter. 

-Formøde til repræsentantskabsmøde d. 1.11. i Aalborg. Selve mødet bliver afholdt i Nyborg 

over tre dage. 

 

9. Orientering fra TR-rådet (B)  

Referat: 

Sidste møde var i juni. 

Ny TR-undersøgelse  

Ledelseskommissionen www.ledelseskom.dk 

Årskonference: Temaer: Fremtidens arbejdsmarked og Mig som TR. 27.-28.11. 

Dataforordningen. Der må ikke bruges e-doc til TR-dokumenter. Afventer Danske Fys. 

Næste TR-rådsmøde i næste uge. Akutmidler. Diplomudd. 

Interessant at læse referater fra TR-netværksmøder i andre regioner. God inspiration til 

oplægsholdere. 

 

 

10. Valg til TR-rådet (D) 

Referat: 

Genvalg til Lone Guldbæk, ordinær og Lene Duus suppleant. 

 

11. Evt.  

 

12. Næste møde:  

Referat: 

Næste møde den 12. november. 

 Anne og Camilla arrangerer næste møde. Der ønskes overblik over de forskellige udvalg – både 

inden for Danske Fys og inden for kommuner og regioner. Karen Fischer kommer (TR-rolle og 

vilkår) 

 

13. Mødet sektoropdeles 

Referat: 

Mødes opdeles i en kommunal og en regional gruppe 

 
 



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

Referat: 

Kort runde med det vigtigste fra det opdelte møde 

 
   
 o: Orientering       D:Debat/Diskussion         B: Beslutning   

 
 
 
  


