
  TR netværksmøde d.10. juni 2014 kl. 9-15. 

Der er morgenkaffe kl. 8.30 til 9.00  

1. Valg af ordstyrer 
2. Valg af referent: Lene Birk Nielsen 
3. Godkendelse af dagsorden.  

Ingen ændringer 
4. Præsentationsrunde 

Louise Frederikshavn kommune, Maria sygehus Himmerland Hobro, Lone, sygehus 
Vendsyssel, Randi Strandgården – med første gang, Louise suppleant Brønderslev 
kommune, Lene Behandlingscentret Østerskoven, Gitte regionsformand, Birgitte Skagen 
gigt og rygcenter, Bente Thisted kommune, Line ppr Ålborg kommune, Lise 
Vesthimmerland, Ina Trænings enheden Ålborg kommune. 

5. Orientering fra regionsformanden 
- Gitte skal til folkemøde på Bornholm, skal forsøge at møde/tale med politikere. DF 
har ingen bod eller lign., sidste år var der en event med efterskoleelever, som lavede 
øvelser. I år er der også event, indtil videre er det en overraskelse. Alle 
regionsformænd, formanden og nogle fra sekretariatet deltager. Regionsbestyrelsen 
fra København deltager. 
- Nibe festival: der mangler fysser til en bod til Nibe festivalens, organisationerne 
fokus i år er ”er du OK” kampagnen, for at synliggøre fagforeningen, og komme i 
dialog med de unge. En vagt giver en dagsbillet, tager man en hel dag, for man billet 
til hele festivalen. Der er stadige ledige vagter. 
- Journalføringspligt – Gurli har været rundt mange steder i Nordjylland på mange 
arbejdspladser. Embedslægeinstitutionen kan også bruges til at komme ud – det er 
dem der vurderer, hvis der bliver sager. De har været i Aalborg kommune hvor de så 
på konkrete forslag/cases. 
- Region Nordjylland er presset på økonomi. Gitte anbefaler man melder ind, 
hvordan der presses på økonomi i kommunerne.  
- Gitte anbefaler at vi er opmærksomme på kollegaer rundt omkring, der ikke er nok 
til at få en TR – her kan Gitte gå direkte ind som regionsformand, og hjælpe. 
- Arbejdsløshedstal: Er højere for 14, end for 12/13. Kurven er som altid i foråret på 
vej ned. Det er nemmere at få job på Sjælland/hovedstaden, Nordjylland har tal i den 
høje ende, sammenlignet med landsplan.  
- Region Nordjylland har lavet en undersøgelse af hvad behovet er for uddannede, 
Behov for velfærdsuddannede. Undersøgelsen viser at der bliver for mange 



fysioterapeuter. DF forsøger politisk at påvirke ift. UCN, som har fået lov at øge 
optaget med 50 studerende om året. Herunder vendes vilkårene for Kliniske 
vejledere og praktiksteder rundt omkring, det dagsordenssættes evt. til næste 
Regionsbestyrelsesmøde.  
- Gitte minder os om at stemme til repræsentantskabsvalget, og minde vores 
kollegaer om at stemme.  
Fra sidste møde: Gitte har meldt videre, at det er oplevet at det har været 
problematisk med DSAs håndtering af virksomhedspraktik.  

6. Orientering fra regionsbestyrelsen 
Lone referer: -Der blev talt meget om beskæftigelsen, som også bekymrer 
regionsbestyrelsen.  
- Der er ansat en fys i en lægepraksis i Taars, 2 timer alle ugens dage. Det er nyt fokus 
område mhp. jobskabelse. DF vil forsøge at lave et projekt om området. 
- Der er afsat 0.2 procent i Region Nordjylland til lokale lønforhandlinger.  
- Der er nogen steder problemer med MED strukturen. 
- Der har været møde i de praktiserendes samarbejdsudvalg. Der er kommet nye 
politikere i udvalget og første møde var en positiv oplevelse. 
- Kommende arrangementer: forslag om funktionelle lidelser, møde med Dennis 
Nyboe(patent søgning/iværksætteri), fertilitetsfremmende behandling, tema aften 
med rep. for NLP. Meld gerne tilbage med ideer. Forslag om info om rygstivgørende 
informationer, ultralydscanning. 
- Der er fokus på frivillige, og deres opgaver. De skal kun lave opgaver som 
pårørende kan lave. I Ålborg kommune kommer de frivillige ind under 
træningsafdelingen. 

7. Orientering fra TR rådet 
Intet i dag. Det har været svært at finde mødedage. Der er møde igen til august. 

8. Valg til TR rådet 
Lone Guldbæk er på valg i år. Valget foregår hjemme i kredsene. Lone genopstiller. 
Der er møde 4 gange om året i København. Der er en fra hver region, samt en der er 
kommunalt og en Regionalt ansat. Lone genvælges. Suppleant vælges i den ulige år. 
Karen Laura Skovsholt er suppleant. 

9. Godkendelse af Forretningsorden  
- Den er revideret og tilrettet efter gennemgang på sidste møde. Er vedhæftet som 

bilag.  
Der tilføjes en passus om at der kan medsendes bilag, på side to under 
dagsorden. Der skal også tilføjes, at der sendes mail rundt 3 uger før, at man kan 
melde tilbage med punkter til dagsorden. Ligeledes under dagsorden.  
Planlægningsgruppens funktion flyttes om til første side. Gitte skriver de ting ind, 
sender med referatet ud og godkendes pr mail. 
Der kommer også ændringer til Forretningsordenen under punkt 12. Disse er 
tilføjet her. 



10. OK 15  
Sundhedskartellet går sammen med KTO i forhandlingerne, der kommer info om 
dette på kick of dagen på tirsdag.  
Info om kravindsamling. Om eftermiddagen er man organisationsvis for sig selv, hvor 
Tina Lambrecht er med.  
Df har været på besøg i Ålborg kommune, samt sygehus Mors i Thisted, mhp 
kravindsamling. Helge Sørensen har været ude på disse besøg. Der tales meget 
omkring at frokost pausen kunne være i fare. Forhandlingsafdelingen har ikke hørt 
noget officielt i den retning. Tilbage meldingen fra medarbejderne er, at det ville 
blive meget ufleksibelt. Kompetenceudviklingsfond kan være et punkt. Der kan også 
komme et forslag om at nedsætte varsling for mødetider/fleksibilitet generelt. 
Vigtigt at det ikke kun bliver på medarbejderside. 
 

11. Erfaring med lokal løndannelse 
I efteråret er der 0.2 procent til forhandling i RN.  
Louise Frederikshavn: Eksempel på en aftale, hvor hele afd. har fået et par sko om 
året, på den måde fik alle del. PPR: ikke enighed om der er penge, tilbagefaldsmidler. 
I træningsenheden i Ålborg er der ikke penge at forhandle om, men man er enige om 
at lave lønpolitik. Randi, strandgården: har forsøgt at forhandle løn. Ledelsen mener 
ikke de har hørt om de 0,2 procent der skal forhandles om til efteråret. Østerskoven: 
Måtte ikke forhandle lokalt sidste gang, lille gruppe, betyder at det er et lille beløb i 
spil. Lise Vesthimmerland, TR er på barsel, Lise er som suppleant nu fungerende TR, 
har vanskeligheder med at få tillægget som TR hjem.  
 

12. Det gode møde. Vi foreslår, at vi snakker om, hvad vi hver især synes ”det gode 
møde” indeholder, hvad du gerne vil have ud af mødet. Og snakker om, om vi gerne 
vil have en konsulent udefra til at give os inspiration evt. på næste møde. 
Her er et link til inspiration: en lille pjece fra Aalborg lærerforening fra 2004: 

http://daks.dk/fileadmin/PDF/guide_til_gode.pdf 
 
Vi overgår til dette punkt kl. 11.35.  
 
De har på strandgården kørt projekt om ”det gode møde”, med godt resultat. Der 
var en konsulent fra RN ude, som var god til at igangsætte proces.  
Forslag om at have mere fokus på dagsordens punkter, og øge fokus på tiden til 
netværks-snak. Kunne der være undervisere i ”det gode møde” som vi kunne bruge. 
Dialog om hvor meget orientering fra Gitte skal fylde. 
Der ændres lidt i forretningsorden i henhold til dialogen. 
Der kan en gang om året indhentes en uddannelsespakke centralt fra DF(danske 
fysioterapeuters case pakke), varighed 2-3 timer. Skrives ind i forretningsordenen.  
Vi enes om at ikke at få konsulent udefra lige nu, men prøve at stramme op: 

http://daks.dk/fileadmin/PDF/guide_til_gode.pdf


Huske at tidssætte dagsorden punkter. 
Orientering fra regionsbestyrelsen/tr rådets møde bliver fremadrettet: ”spørgsmål til 
referatet i stedet”, link til referater skal fremover sættes på dagsordenen. Dette 
prøver vi. 
 
kl. 12.00-13.00 Frokost 

Kl.13.00-14.30 Netværksmøde. 

Møde opdelt i to grupper. 

Regionalt ansatte: 

Ledere på Sygehus Thy-Mors og Himmerland hører ind under ny ledermodel, forhandlet af 
DSR og D.Bio, fordi de refererer direkte under Klinikchef. Gitte orienterer.  

Der har været møde mellem organisationer og Region Nordjyllands politiske ledelse( 
regionsformand, 1. og 2. næstformand), ang. arbejdsforhold i RN. Der er planlagt et møde 
igen i august/september, Gitte sender mail ud til os, hvis vi har ting vi gerne vil have givet 
videre. 

Hoved med-udvalgsmøde 6 februar, 19 marts, 21 maj:    Lone har overtaget Gitte’s plads i 
foråret. Referaterne kan læses på regionens hjemmeside 

Opfordring fra Gitte til løbende at melde ind til hende, med informationer. 

Relevant nyt fra arbejdspladserne 

OK15 snak:  

Ulighed i løn mellem regionsansatte og kommunale ansatte. 

Snak og grundlovsdag og 1 maj – det er i praksis et problem at ”arbejdsdagen” ligger 
grundlovsdag, hvor skoler mv. er lukkede. Der foregår meget ”skuffe-bytning”, som er 
uhensigtsmæssig, ift. regler mv. 

Snak og at komme op i tid, når der er ledige timer, ved fratrædelse. Der kan være lidt 
forskel, det vil være en god ide at tale med HR i RN. 

Kommunalt ansatte: 

Relevant nyt fra arbejdspladserne 

Kun fire personer. 

Runde: 



Frederikshavn – midlertidig omstrukturering til september hvorefter det evalueres. Ledige stillinger 
pga omstrukturering, men ansættelses stop i kommunen. 

Thisted – Ansat ny leder – er meget glade for valget. 
Nedskæringer på ældreområdet rammer terapeuterne indirekte. 
Anden pulje penge til ældre området til implementering af trænings assistenter på området har givet 
to midlertidige terapeut stillinger til at uddanne trænings assistenterne. 

Børn i Bevægelse – Marie Pinstrup (AMIR) kommet ind i hovedbestyrelsen. 
Har fået lov til at have den vederlagsfrie fysioterapi….terapeut ansat til dette…. 
Mette gået på barsel – Lise Stensgaard er her i stedet for indtil Mette er tilbage. 

PPR Aalborg – ny leder, meget glade for valget (Camilla Nyborg, en pige fra Århus) 
Omorganisering i fuld gang så Terapien på Vester Mariendal skole nu er en del af PPR og hedder PPR 
Aalborg. 
Bliver fysisk samlet med hele PPR på Skoleforvaltningen i Godthåbsgade i Nørre Sundby. – godt så 
alle samarbejdspartnere er samlet under et tag. 

 

14.30-15.00 

 Slutte af fælles: 

13. Er der kommet noget frem der skal deles med alle. 
Der blev i den kommunale gruppe diskuteret fleks tid og overarbejde. Fleks tid er når 
man selv vælger at ligge timerne lidt anderledes – overarbejde er en skal ting, skal 
godkendes af ledelsen og som er nødvendigt at udføre i dag. Overarbejde skal 
minimum honoreres med en ½ time. 
Regionerne har diskuteret OK15, vil gerne have ligeløn mellem regioner og 
kommunen. 
 

14. Eventuelt 
Intet 
 

15. Planlægning af næste møde og punkter til næste møde. Næste mødedato den 1/9-14 
skal flyttes, da der samme dag er Regionsbestyrelseskonference.  
Mandag den 8 september er næste møde. Planlægningsgruppen er: (opgave, lave 
dagsorden, sætte emner på. Gitte sender ud til alle. Gitte indsamler afbud mv.) Lone 
og Lise melder sig. 
Forslag om at sætte en case pakke på næste gang. 

16. Evaluering af mødet 


