
Referat 

 

TR netværksmøde 3. februar 2022, kl. 9.00-15.00 
Mødet foregår på Teams 

 

Tilmelding til Gitte senest 1. februar 2022 
 

Referatet er skrevet ind i dagsordenen med kursiv. 
  

1. Valg af ordstyrer (B) 5 min.   
 
Referat: 
Mette Melgaard 
 

  
2. Valg af referent (B) 5 min.   
 
Referat: 
Betina Madsen 

  
3. Godkendelse af dagsorden (B) 5 min.   
 
Referat: 
Godkendt. 

  
4. Præsentationsrunde 5 min.   
 
Referat: 
Velkommen til alle de nye.  

  
5. Nyt fra regionsformanden – orientering (Gitte Nørgaard) 30 min. 

Referat: 
Regeringen har givet en milliard til de trængte hospitaler, mhp. at skabe stabilitet på 
hospitalerne over vinteren, hvor et stort pres forventes grundet covid-19. De 103 millioner er 
blevet forhandlet, og ergo- og fysioterapeuter er også tænkt ind i pakken. Gitte oplever, at det 
har været en god forhandlingsproces. Der er en enkelt tilbageværende del-forhandling, hvor 
Gitte kæmper for at fysioterapeuter også bliver omfattet. 

Aalborg Kommune er hårdt ramt at sygdom med covid-19 blandt personale på plejehjem. På 
den baggrund har man valgt at lukke rehabiliteringscenter Mou, for at ansatte derfra kan 
varetage opgaver på plejehjem, som er presset af personalemangel (såkaldt 
fleksibilitetsaftale). Fysioterapeuter er påvirket af dette og fordelt på mange forskellige 
plejehjem. 



Det har været en træls proces, hvor man har inviteret forkerte TR og ikke har inviteret 
hverken Ergoterapeut foreningen eller DFys. Det lykkedes at lave en aftale, som løber indtil 
22.02.2022. 
Der blev desværre ikke givet penge til de ramte personaler på trods af at de udviser stor 
fleksibilitet.  

Aalborg Kommune har fået en ny forvaltningsstruktur med nye TR og nye MED-udpegninger. 
Fys TR har plads i relevante udvalg, og som noget helt nyt, er Anne Carlsen er suppleant i 
Aalborg Kommunes Hoved MED. 

Ny udpegning til MED Thisted kommune 2022-2025. 
Rodet omgang. Gitte deltager, som eneste AC’er på MED udpegningsmøde. Sætter Darlene fra 
DFys sekretariat til at finde AC-TR. Gitte skriver til disse hvilke pladser AC har i kommunens 
MED udvalg, og beder dem tage over. Gitte oplever at bruge unødvendigt meget tid på at få 
leveret opgaven videre til de kommunale AC tillidsvalgte.  

MED Rebild kommune 
Der drillede processen også i første omgang. Hvor AC ikke fik fastholdt en AC-plads til 
fysioterapeuter ved nyudpegning til 2022-2023. På trods af at Gitte havde sikret, at en plads 
blev flyttet fra FTF til AC ved udpegningen for 2020-2021. 

Efter DFys er flyttet til AC, så får Gitte ikke information om nye MED perioder og udpegning 
dertil. Så Gitte opfordrer til at TR ude i både kommuner og regioner, er i dialog med de 
øvrige AC tillidsvalgte, i forhold til udpegninger til forskellige udvalg, så vi ikke bliver glemt 
og mister indflydelse.  

Det blev på ekstraordinært repræsentantskabsmøde besluttet, at der skal ansættes 3 

netværkskonsulenter på landsplan, som skal understøtte og opbygge netværk i regionerne. 
De 3 fordeles så 1 dækker hele Sjælland og Bornholm, 1 dækker Region Syd, og 1 dækker 
Region Midt- og Nordjylland.  
Stillingsopslag til netværkskonsulenterne er på vej, slås op i uge 6 med ansøgningsfrist den 
13. marts. Ansættelser den 1. maj. 
En opfordring fra Gitte til at TR overvejer, om stillingen er noget for en TR, eller de kender en 
fysioterapeut eller anden der skal have information om stillingerne.  
Hjælp med at sprede budskabet.  

Nogle kommuner bruger penge til rekruttering og fastholdelse. Hvis nogen hører om det, så 
giv Gitte besked. Kunne være interessant om der også var penge til fys. og ergo. 

Regionsrådet har nedsat et nyt udvalg, Uddannelse, arbejdsmiljø og rekruttering. Formand i 
udvalget er, bl.a med fokus på rekruttering og fastholdelse. Søren Valgreen Knudsen er 
formand for udvalget. Ulla Astman, Pia Buus Pindstrup og Peter Therkelsen har også pladser. 
Alle kender fysioterapeuter. 

Sisse er valgt som FTR efter Lone Guldbæk på Regionshospital Nordjylland. 



Gitte har i november spurgt de nordjyske FTR om de kunne være interesserede i at danne et 
netværk. Gitte inviterer til et Teams møde, hvor FTR kan diskutere muligheden og behov. 
 
Der er gang i forhandling om ny MED-struktur i Mariager Fjord Kommune, hvor Gitte er med 
på en AC-plads. Forhandlingerne er udfordret af uenighed og fortsætter. 
 

 
6. Nyt fra TR - rådet – orientering (Lene D) 15 min.  

Referat: 
Lene Duus fortæller kort om TR-rådet, som oplysning til de nye. TR-rådet er nedsat af 
Hovedbestyrelsen under Danske Fysioterapeuter. Der sidder en TR fra hver region samt 1 
kommunal og 1 regional TR og 1 fra hovedbestyrelsen. Man er valgt for en 2-årig periode. 
TR-rådet giver input til Danske Fysioterapeuter. 

TR-årskonference 2021 var en stor succes med mange deltagere. Nogle oplevede, at der var 
en hårdt tone overfor de stillinger, hvor man ikke er ansat som fys. i traditionel forstand men 
med snitflader til plejen. Der opfordres til at alle holder en god tone i debatten og i stedet har 
fokus på, hvordan vi kan få relevante fys. faglige opgaver ind i stillinger i stedet. 

Der er fokus på rehabiliterende indsatser, hvor fysioterapeuter har en relevant rolle, med 
henblik på at forebygge plejekrævende indsatser. 

Der er fokus på mentorordninger, så nye TR bliver taget godt imod og godt introduceret til 
funktionen.  

Det er besluttet, at der holdes 4 webinarer om året med relevante TR-emner. 

Drøftelse omkring kompetenceprofiler i forhold til TR-funktionen mhp. målrettede kursus- 
og uddannelsestilbud. 

Der arbejdes med politisk synlighed og medlemsinvolvering. Der er særligt fokus på 
samarbejde mellem de forskellige råd og netværk, så der skabes mere sammenhæng i 
organisationen og de forskellige enheders formål.  

Trine foreslår, at man har fokus på at forberede nye (og gamle!) TR på arbejdet med de nye 
stillinger, som er meget relevant tema i tiden. Vi skal være opmærksomme på ikke at komme 
på bagkant af nye stillingsbeskrivelser. Lene tager det med som et forslag til et webinar. 
 

 
 
 
 
Pause i 10 min.  

 

   
 
 



7. Valg af regionsformand og formand for danske fysioterapeuter ca. 20 min 

Referat: 
Formandsvalg: 1. valgrunde slutter den 10. feb. og 2. valgrunde den 7. marts.   
Nyvalgt formand tiltræder den 1. april.  

Tidsplan til valg af regionsformand:  
- Opstillingsfrist den 1. marts  
- Ved kampvalg afholdes der fysiske Regionale valgmøder, i Nordjylland tirsdag den 8. marts. 
– 1. valgrunde fra 21. marts til 30.marts.  
- Hvis ikke en kandidat opnår over 50% af stemmerne (og det gælder både formands- og 
regionsformandsvalg), får de to kandidater med flest stemmer videre til anden valgrunde, 
som afholdes den 4. april til den 11. april.  
- Nyvalgte regionsformænd tiltræder 1. juli. 

Gitte har lavet opslag på Facebook om:  
 -Formandsvalg, regionsformandsvalg og opstillingsfrister.   
- Nu kan du stemme til formandsvalget. ”Dem der stemmer bestemmer”. 
- Regionsformandsvalg og opstillingsfrist, hvor det også er nævnt at Gitte genopstiller.  

Gitte genopstiller som regionsformand i Region Nord, og det er vi rigtig glade for i TR-
gruppen. 

Gitte spørger om vi kan gøre mere for at gøre valgene synlige, og få kollegerne gjort aktive 
og aktive med at stemme.   
Efterfølgende dialog om hvad der gøres på arbejdspladserne. 
 
 

 
8. Orientering fra Regionsbestyrelsen (Trine og Marianne) 15 min 
 

Referat: 
Trine fortæller kort om Regionsbestyrelsen. Der er to valgte her fra TR-gruppen i 
Regionsbestyrelse, Gitte har også en plads, og der er mulighed for at en fys. studerende har 

plads, men der er aktuelt ingen. 

Regionsbestyrelsen arrangerer bl.a. faglige fyraftensmøder. Der er venteliste til 

arrangementet om fascier, så det er blevet muligt at tilgå virtuelt, så flere kan deltage. 

 I regionsbestyrelsen er en politisk gruppe, der holder møder med de politisk valgte mhp. at 

sætte fysioterapi på dagsordenen. Der planlægges møder med Søren Valgren Knudsen og ny 

regionsformand Mads Duedahl.  

 

Gitte fortæller, at repræsentantskabet har besluttet, at man fremadrettet vil anerkende 

medlemmer. Fremover får fysioterapeuter der har jubilæum i Danske Fysioterapeuter, fx 25-
års, 40-års og 50-års jubilæer en jubilæumsnål. Regionsbestyrelserne planlægger 



jubilæumsarrangementer i de forskellige regioner. Der er sat en foreløbig dato i regions 

Nordjylland d. 21. april 2022, men der mangler afklaring af oplægsholder.  

OBS 

Efter TR-netværksmødet arbejdes der nu på at arrangementet i stedet afholdes den 19. april  

 

9. Hvad gør vi når kollegaer ikke er medlem af Danske fysioterapeuter? Ca. 40 min 
 

Referat: 
Der er erfaringsdrøftelse og holdningsdrøftelse – også i fht pligter og rettigheder som TR. 

 

10.  Tovholdere til næste møde  
 

Referat: 

Sisse Løvqvist Andersen og Marianne Trudslev melder sig igen – tak for det. 

Emner til dagsorden sendes til ovennævnte. 

 

11. Evt.  
 

Referat: 

Louise er inviteret til at deltage i en ”budgetseance” – er der nogen som har erfaring med at 

deltage i det? Gode råd og erfaringer efterspørges. Erfaringer deles. 

 

Frokost kl. 12.00 – 12.30 

 
 

11. Mødet opdeles i regionalt og kommunalt (D)  
    
Referat: 
Der er ikke taget referat af de to møder 
 
 
 

  o: Orientering        D:Debat/Diskussion          B: Beslutning   
   
 Mvh Sisse og Marianne T  


