
  

REFERAT 

TR netværksmøde d. 12. november 2014 kl. 9-15. 

Sofiendalsvej 3, Aalborg 

Der er morgenkaffe kl. 8.30 – 9.00. 
 
Kl. 9.00 - 10.00: Elin Lau holder oplæg om arbejdstidsregistrering (fx merarbejde, selvtilrettelæggende 
tid, flex m.v.) 
Deltagerne syntes at oplægget var meget relevant og ønsker flere af disse oplæg på TR  
netværksmøderne. 
 
 
Kl. 10.00 – 15.00: Ordinært møde med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af ordstyrer 
Maria Odefey 
 

2. Valg af referent 
Anne Kirstine Jensen 
 

3. Godkendelse af dagsorden 
Herunder prioritering af punkter samt beslutning om deltagerne under punkt 9 skal opdeles i 
en kommunal og regional gruppe 

Det aftales at deltagerne under punkt 9 deles i kommunal og regional grupper. GN vil gerne at der 
tales om besparelser og konsekvenser at disse føres til referat. 
 

4. Præsentationsrunde 
Velkommen til de nye TR’er 
 

5. Nyt fra regionsformanden 
-Gitte byder velkommen til de nye TR og håber at de vil deltage i netværksmøder fremover. 
-Gitte er gæst på netværksmøderne, det er TR der ejer mødet. 
-Tilmelding til Gitte af hensyn til bestilling af forplejning. Men har man glemt at tilmelde sig, er det 
selvfølgelig OK at man deltager. 
-Opfordrer os til at skaffe plads til TR funktionen på arbejdspladserne, særligt i ”disse tider”, da TR’s 
arbejde har stor værdi, dels for arbejdspladserne, dels for DFys. 



-Gitte sender sin TR liste rundt, beder deltagere tjekke om den er opdateret ift. TR og TR suppleant. 
-GN oplyser, at RN har inviteret til møde om evt. massefyringer i RN i forbindelse med besparelser, 
Elin Lau og GN deltager. 
-GN orienterer om Regionsbestyrelsens arbejde i forhold til DFys´s Strategiplan. Et af de 
prioriterede indsatsområder er normalbørnsområdet, opkvalificering af de 45 minutters daglig 
fysisk aktivitet og motorisk screening ved skolestart. Der er sendt materiale med argumentation og 
eksempler til alle politikere i de nordjyske kommuners Børn og unge udvalg. Regionsbestyrelsen vil 
koncentrere indsatsen om fem kommuner, og vil gerne høre TR om hvilke kommuner de tror vil 
være gode at vælge. Derudover opfordrer Gitte TR til selv at bruge og udbrede kendskabet til 
materialet, som findes på hjemmesiden og er sendt ud med et nyhedsbrev. 
Gitte har talt med Tina French Rådmand Aalborg kommune og Byrådsmedlem i Rebild Bent 
Skovgaard. 
TR melder tilbage at Aalborg kommune er en god ide, Vesthimmerland har tidligere haft tilbuddet, 
så den kan også være et godt valg. Derudover nævnes også Hjørring som en mulighed.   
 

6. Orientering fra regionsbestyrelsen 
Ina Lesager oplyser lidt om DFys prioriterede indsatsområder i RB regi: 

- Fysioterapeuter i folkeskolen 
- Fysioterapeuter i lægepraksis 
- Hverdagsrehabilitering 
- Beskæftigelsesreformerne 

Andet emne, der er drøftet er vederlagsfri fysioterapi. Oplæg har været fra Brønderslev Kommune, 
hvor der skal ske besparelser på området grundet kommunen har brugt flere penge på ordningen 
end andre kommuner. Der skal ryddes op i hvem der får tilbuddet og hvem der ikke får som skulle 
have haft det. Anne Sofie Orth orienterede om reglerne herfor og Danske Fysioterapeuters syn her 
på.  
Vedr. optag på uddannelsen se Regionsbestyrelsens ref. på hjemmesiden. 
I Regionsbestyrelses regi arrangeres og planlægges div. faglige arrangementer, som løbende 
annonceres på hjemmesiden. 
 

7. Orientering fra TR-rådet 
Lone Guldbæk er region Nordjyllands repræsentant i TR rådet og orienterer lidt om rådets 
sammensætning, opgaver og arbejde. 

- TR undersøgelsen 
Undersøgelsens overordnede resultat bliver sammenskrevet og lagt på hjemmesiden. 
Generelt ros til Danske Fysioterapeuters opbakning til TR. 
Giver anledning til samlet diskussion om vores vilkår som TR ift. vores arbejdssteder. Hvordan 
sættes suppleantens rolle i spil mm. 

- Evaluering af Årskonferencen 
Rigtig mange deltog, ca. 150, gode evalueringer, tillidsreformen v. phd. studerende Tina Øllgaard, 
Tina Lambrecht, Nicolai Robinson om forhandling og tillid. Denne gang to dages konference. 
Lidt skidt evaluering ift. at nogle deltagere skulle dele værelser to og to, hvilket ikke er attraktivt. 
 

- Referat skabelon 



http://fysio.dk/Regioner/nordjylland/For-dig-som-er-
tillidsvalgt/Tillidsreprasentanter/Administration-af-TR-moder/ 

TR rådet anbefaler at man i netværket forholder sig til, hvordan man refererer fra møderne. Der er 
udarbejdet skabelon til referaterne. Man kan i skabelonen angive jvf. dagsorden, hvor vidt 
punkterne er til orientering, diskussion eller beslutning. Referaterne skal på hjemmesiden, men der 
er altid mulighed for at man som deltager kan vælge at noget ikke skal føres til referat. 
Det besluttes v. afstemning håndsoprækning, at vi i region Nordjylland fortsætter som hidtil, blot 
med tydelig anført hvad der er besluttet og hvem der evt. er ansvarlig. 
I forhold til dagsorden, så skal det fremover tydeligt fremgå, hvorvidt et punkt er til orientering, 
diskussion eller beslutning. 

 
8. Valg til Regionsbestyrelsen. 

Der har været TR valg i oktober, der skal nu vælges to TR til Regionsbestyrelsen. 
Der tages en snak om, hvordan netværket skal være repræsenteret ind i RB. Det har hidtil været 
sådan, at kommune og region hver har haft en repræsentant i RB, men det kunne også være en 
statsansat, som kan repræsentere netværket. Det er TR funktionen, der er omdrejningspunktet for 
rollen i RB. Skal netværket være bredt repræsenteret fortsat? 

 
Det besluttes ved afstemning at der skal være den bredest mulige repræsentation fra netværket ind 
i RB i forhold til følgende valgmuligheder: 

- Helt frit valg 
- Bredest mulige repræsentation ud fra de frivilligt opstillede 
- Tvungen bred repræsentation 

                          
Det besluttes, at Ina Lesager og Lene Duus er TR netværkets repræsentanter i RB. 
Maria Odefey er suppleant for Lene Duus og Bente Brandhøj er suppleant for Ina Lesager. 
 

9. Kort runde fra arbejdspladserne 
Mødet opdeles i en regional og kommunal gruppe. 
Gitte beder om at konsekvenser af besparelsers for 2016 føres til referat. 
 
KOMUNAL GRUPPE: 
 
Aalborg kommune:  
Ældre/handicap :3 millioner skal spares på §140 og §86, ved endnu ikke hvordan i 2016. Over tre år 
har de sparet 25 % på §140 og § 86 og derudover en personaletilpasning på 14 % i forbindelse med 
frit valg for to år siden.  
Sundhed og kultur: besparelse på 1% fundet ved fyring af diætist og en chauffør. 
Familie og beskæftigelse: ikke varslet besparelser 
 
Jammerbugt:  
Spares 400.000kr. på genoptræning og en forventning om at spare 500.000 kr. på vederlagsfri 
fysioterapi, samt en generel kommunal rammebesparelse på 0,5 % i 2016. Hvordan 
rammebesparelsen kan udmøntes i Sundhedsafdelingen, er endnu ikke besluttet. 
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Hjørring:  
Ved ikke endnu hvad besparelser får af konsekvenser. Der er ansættelsesstop i Hjørring kommune. 
 
Brønderslev:  
På rehabilitering skal der spares en kostvejleder. Der er fokus på vederlagsfri fysioterapi, og hvordan 
der henvises vil egen læge, i håb om at spare på ordningen. Der indføres pakke visitering på hele 
træningsområdet pr.1.1.2016.  
Ældreområdet: terapeuterne er udfordret på at udføre fagligheden med god kvalitet pga. færre 
ressourcer, mangel på afklaring af hvilke opgaver der ikke skal udføres… 
 
Morsø: 
Der er ikke egentlige besparelser men vederlagsfri fys overskrider budget og da det er indeholdt i 
Sundhedsafdelingens budget, skal der alligevel findes besparelser. Sygemeldinger gør at 
fysioterapien reelt mangler 45 timer i ugen. 
 
Vesthimmerland:  
Børneområdet: Vederlagsfri forsøges holdt ’hjemme’ ved de kommunalt ansatte terapeuter. Sendt 
brev til praktiserende læger, hvor de bedes være opmærksom på, hvilke diagnoser, der berettiger 
til vederlagsfri. 2016 skal spares 130.000 og i 2017 230.000  
Sundhedscenter: haft ansættelsesstop fra februar til november, uvist om de 4 terapeuter der har 
været ansat i ældremilliardpenge kan fortsætte i deres stilling efter nytår. 
 
Thisted:  
I 2016 spares 800.000 kroner, findes ved at fjerne tilbud om bassintræning til det kompenserende 
specialområde, §86 og §140 berøres ikke. Derudover spares der på kronikerområdet bla. 
teletræning. 
 
REGIONAL GRUPPE: 
 
Sygehus Vendsyssel: 
Hjørring: 

 Tilbagehold af indkøb – herunder hjælpemidler 

 ? antal timer besættes ikke under orlov og lignende – for nuværende ikke sat præcist antal 
på 

 Ikke øge weekend bemanding – det har ellers været planlagt/overvejet 

 Ingen udpegning til speciale ansvarlig – det har ellers været planlagt/overvejet. 
 
 
Frederikshavn: 

 Som en konsekvens af besparelser er en ergoterapeut stilling konverteret til en 
fysioterapeut stilling 

 Reduktion af ca. 1 stilling i hjælpefunktion i terapien  
 



Skagen: hele centeret skal spare 75.000 – disse skal findes i omlægning af timeantal, hjemtrækning 
af patienter (fra andre regioner) og i den daglige drift 
 

 
Thisted: 

 Ca. 1 stilling (naturlig afgang) 
 

Aalborg Universitetshospital: 
Der skal spares 4% sv.t. ca. 2,5 mio. kr., sv.t. 6 stillinger. Derudover var der en ergoterapeutstilling 
for meget i budget 2015, som ikke blev tilpasset, hvorfor denne lægges oveni budgettilpasningen 
for 2016. 
Besparelse: 
- 1 ledende terapeut (naturlig afgang, er effektueret) 
- 1 lægesekretær (naturlig afgang, medio november 2016) 
- 3 fysioterapeuter (vi har 5 faste stillinger, hvoraf de 4 aktuelt er besat af vikarer og en enkelt er 
vakant. 3 af disse nedlægges. Ingen fysioterapeuter udpeges til omplaceringspuljen) 
- 2 ergoterapeuter (1 ergoterapeut udpeges og indmeldes til omplaceringspuljen og evt. afskediges 
og 1 ergoterapeut fratræder ved naturlig afgang ultimo 2016) 
Efterfølgende vil der forekomme intern rokering for alle faggrupper, når vi ved, hvordan de kliniske 
afdelinger vil udmønte af deres besparelse. 
  
Derudover lukkes afd. M2 på matrikel Hobro, som en del af Budget 2016, hvilket vil påvirke ca. 2 
fysioterapeutiske stillinger og 1 ergoterapeutisk stilling.  
Yderligere foregår der fortsat en drøftelse af 9 neurorehabiliteringssenge på matrikel Hobro, som 
forventes overflyttet til Frederikshavn Sygehus primo 2016, men intet er afklaret endnu. Vi ved 
endnu ikke, hvordan det vil påvirke fys. og ergo. 
  
STAT: 
UCN: 2% besparelse. Det kommer i 2016 ikke til at gå ud over de studerendes undervisning – og der 
er pga. af øget ”stå-indtægt” ikke i 2016 udsigt til, at vi må ud i at reducere antallet af undervisere. 
 

10. Dato for næste møde, tovholdere, punkter 
Der fastholdes heldagsmøde x 4 årligt. 
Der er stor opbakning til at der inviteres oplægsholdere til møderne.  
F.eks. Elins oplæg i dag får stor ros. 
 
Næste års mødedatoer:  
Onsdag d.3. februar 
Tirsdag d. 24. maj 
Tirsdag d. 13. september 
Torsdag d. 17. november 
 
Tovholdere for de næste to møder: Maria Odefey og Marianne Trudslev 
 
Emner til dagsorden:  



Lønudvikling, løn ift. lokalløn,  
Hvordan læser man en lønseddel? 
Stress og trivsel. F.eks. oplæg af Klaus Hansborg Selin fra DSA. TR har tidligere foreslået dette som 
et fælles arbejdsområde sammen med AMIR. 
MED systemet.  -Hvordan får man forberedt et punkt til dagsorden. 

-Hvordan bliver man hørt, hvordan kommer man igennem med sine 
argumenter. 
 

11.Evt 
Ingen punkter 
 


