
 
Referat 

 

TR netværksmøde d. 25. april 2018 kl. 9-15. 

Sofiendalsvej 3, Aalborg 

 
Der er morgenkaffe kl. 8.30 – 9.00 som vanligt. 
 
Kl. 9-12: Oplæg ved politisk konsulent René Andreasen fra Danske Fysioterapeuter samt 
efterfølgende diskussion om ”hvordan man som TR kan og bør arbejde politisk”. 
 
 

FROKOST HOLDES FRA 12.00-13.00.  
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af ordstyrer 

REFERAT: 

Camilla Pedersen 

 

2. Valg af referent 

REFERAT: 

Maria Odefey 

 

3. Godkendelse af dagsorden (B) 

REFERAT: 

Fordi formiddagen er brugt til oplæg om at arbejde politisk, er der ikke tid til pkt. 11og 12. 

 

Referentrollen tages op under punkt 3: 

Referatet skal skrives og det skal være forståeligt for dem, der ikke har deltaget på mødet. 

Referatet skal være kort samt læses op og godkendes på mødet. Regionsformand sender det 

efterfølgende til TR, og der vil ikke længere være en godkendelsesproces. 

2 personer har opgaven med at planlægge mødet, lave dagsorden, tage ordstyrerrollen samt 

referentrollen. Der kan afsættes 4 timer pr møde, af akutmidler, til forberedelse og opfølgning. Det 

tilstræbes, at man sidder et halvt år og der sker overlapning af en person ved skift. 



Lone Guldbæk vil dog gå tilbage til TR-rådet mht. om det er nødvendigt at referatet lægges op på 

hjemmesiden, er der overhovedet nogen der læser andre regioners referater.  

 

4. Præsentationsrunde 

REFERAT: 

Blev holdt under oplægget fra René. 

 

5. Nyt fra regionsformanden (D) 

REFERAT: 

- Hjørring Kommune har fyret 6 fysioterapeuter i Helhedstilbuddet. Sagen blev gennemgået som 

case under det politiske oplæg ved René Andreasen. 

- Første maj: Der startes på Sofiendalsvej kl. 10 med kaffe og rundstykker, men der er også 

mulighed for komme senere. Ca. 13.00 går eller kører man til Kildeparken eller til Søndergade for 

at gå med i optoget. 

På det Regionale område har man fri hele dagen, i kommunen kl. 12.00 

-Danske Fysioterapeuter stemte nej til en sammenlægning med LO, dog uden held. Der er vedtaget 

sammenlægning, som træder i kraft 1/1-2019. 

 

6. Orientering fra regionsbestyrelsen (O) 

REFERAT: 

- Fastholdelse af fysioterapeuter i Danske Fysioterapeuter: Regionsbestyrelsen ringer rundt til de 

nyuddannede fysioterapeuter – en omsorgssamtale. 

- Der skal være Repræsentantskabsmøde november 2018, der er nyvalg til pladserne dertil. 

Regionsbestyrelsen har 3 pladser. 

- Status på jubilæum 15/5-2018: Der er 300 pladser og ca. 70 tilbage. Tilmelding via hjemmesiden. 

- Onsdag d. 29/8-2018: DHL stafet. Der arbejdes på at leje et telt til deltagende fysioterapeuter. 

Man skal stadig selv tilmelde sig til selve løbet. 

I teltet vil der være mulighed for at spise sin madkurv, samt vil der i anledning af jubilæet være lidt 

kransekage og ”bobler”. 

 

7. Orientering fra TR-rådet (O)  

REFERAT: 

Alle møder har været aflyst grundet OK-18. 

Pkt. til næste TR-netværksmøde: Valg til TR-rådet.  

Der er TR-konferencen d. 27 og 28 november i Nyborg. 

 



8. Status på OK18 

REFERAT: 

- Gitte har tidligere informeret om at næsten alle organisationer er med i en planlægningsgruppe 

af events i forbindelse om OK18. Derunder er der nedsat en arbejdsgruppe med medlemmer fra de 

store organisationer FOA, DSR, DL og 3F o.a. det er dem der påtager sig det store arbejde. 

- Gitte holder øje med hjemmesiden ”En løsning for alle” og diverse Facebook opslag, og melder 

tilbage til TR-netværksgruppen med opdateringer på arrangementer. Sætter også på Facebook. 

- Konflikt-Kit: Der er udleveret konflikt-kit, så vi kan blive synlige til demonstrationer m.m. til 

næsten alle der er udtaget til strejke eller lockoutet. Gitte mangler nogle få. 

Der diskuteres om Konflikt –Kit er ”over-kill”. Alle er dog enige om, at det er vigtigt at være synlige, 

men at pastiller, tyggegummi, bolsjer samt vand kunne være undværet. 

Italesæt, at det er vigtigt at vi møder talstærkt op til arrangementerne og at der er forventninger 

om at vores kollegaer møder op. Dette gælder især under en evt. konflikt. 

Hvor kan man mødes ved evt. strejke og lockout: 

Aalborg: Sofiendalsvej og Nordkraft 

Vesthimmerland: Organisationer har sammen lejet et butikslokale i Aars. 

Hjørring og Frederikshavn: FOA har lejet lokaler, hvor fysioterapeuterne er velkomne. 

Hvis en konflikt bryder ud, vil der sandsynligvis komme en landsdækkende demonstration på 2 

eller 3. dagen. 

Ved forlig vil Danske Fysioterapeuter sende mail ud til medlemmerne i forhold til rådgivning ved 

afstemning. 

- TR der er TR for både fysioterapeuter og ergoterapeuter nævner at det er svært at få 

informationer fra Ergoterapeutforeningen.  

- Den svære OK18 forhandling har gjort, at kollegerne har fået øjnene op for hvor vigtigt et 

arbejde TR og Danske Fysioterapeuter laver.  

 

Oversigt over fysioterapeuter i strejke eller lockout, tallet i parentes er antallet. 

Strejke:  
kommuner: Trænende fysser og visitatorer i Frederikshavn (38), Hjørring (34) og Brønderslev (20) 
+ visitatorer i Aalborg (6), Vesthimmerland (1), Jammerbugt (2), Mariagerfjord (3)  
Region: Aalborg universitetshospital Farsø (13) 
Stat: SOSU Nord (5) og arbejdstilsynet Nord(12) 

Lockout: 
Region: Aalborg Universitetshospital Aalborg og Hobro (79), Regionshospital Nordjylland (57) og 
Regionshus (3) 
Stat: UCN (22), Aalborg universitet (1) og forsvaret (2) Social og sundhedsskole Thisted (1)  
SOSU Nord Vodskov (1) 

 

9. Dato for næste møde, tovholdere, punkter (B) 



Der er planlagt møder d. 13. september og d. 12. november 

REFERAT: 

Der er d. 13 september hygge efterfølgende. 

Tovholdere for næste møder 

REFERAT: 

Anne Mortensen & Camilla Pedersen 

Dagsordenpunkter 
REFERAT: 
Valg til TR-rådet 
Brush up af TR`s vilkår og ”TR-rollen” ved Karen Fisher. Emnet er aktuelt fordi TR oplever at være 
meget presset på vilkår, tid, arbejdsopgaver osv.  
 

10. Evt. 

REFERAT: 

Der stilles spørgsmål og diskuteres i forhold til evt. konflikt. 

 

11. Mødet opdeles i regionalt og kommunalt. 

REFERAT: 

Dette punkt nås ikke, fordi der har været afsat tid til oplæg formiddag. 

 

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

REFERAT: 

Dette punkt nås ikke, fordi der har været afsat tid til oplæg formiddag. 

 
   
 o: Orientering       D:Debat/Diskussion         B: Beslutning   
 

 
 
  


