
Referat TR netværksmøde 

d.20. november 2013 
Kl. 9.00 morgenkaffe 

Kl.9.10 er der oplæg med DSA om virksomhedspraktik, job m. løntilskud, jobrotation osv. 

kl. 12.00-12.30 Frokost 

Kl.12.30 Netværksmøde. 

Deltagere: Peter Skrejborg, Dorte Pasgaard, Camilla Pedersen, Mette Høygaard, Marianne 
Bayer, Lone Guldbæk, Line Topholm, Betina Madsen, Inge Marie Melgaard, Bente B. 
Petersen, Lene Holst Norderud, Tina Kaas, Charlotte Krogh Sørensen og Gitte Nørgaard. 

 

Fælles møde 

1:Præsentationsrunde 
Der har været TR valg. Vi skal måske have budt nogle nye velkommen. 

 

2: Valg af referenter. Vi skal have to valgt.  
Husk at referatet skal på hjemmesiden. 

Betina vælges til referent – fællesmøde og for Regionen. Der vælges ikke referent til Kommunal dagsorden, 
fordi vi ikke forventer at nå den del af mødet hvor vi er delt op. 

 

 3: Godkendelse af dagsorden.  
- Prioritering af dagsordenen, måske skal nogle punkter udsættes til næste møde. 
- Lave en tidsplan for resten af mødet. 
Fordi det er årets sidste møde, og der har været TR valg, er der mange punkter på dagsordenen.  

 

4: Opfølgning fra sidst 

Flere arbejdspladser har valgt at få besøg af Gurli Petersen mhp info om journalisering. 

Referatet fra sidste møde fra kommunens møde savnes. Derudover var referatet mangelfuldt omkring roller for 
TR og AMR. Vi strammer op på, at referatet bliver mere fyldestgørende og færdigt inden det sendes til Gitte. 

 



5: Orientering fra Regionsformand 

Ingen penge fra tilbageløbsmidler i Mariager Fjord kommune til TR og AMIR. Der arbejdes fortsat med at få 
den endelige MED-struktur på plads i Region Nordjylland 

Danske Fysioterapeuter er flyttet. Lyse og tidssvarende lokaler. 

Gitte har brugt meget tid på kommunalvalget, har sammen med Regionsbestyrelsesmedlemmer været ude og 
formidle til politikerne omkring fysioterapifaglighed. 

Gitte opfordrer til at holde hende orienteret om, hvad der sker rundt omkring. 

Danske fysioterapeuter og alle regionskredse er kommet på Facebook. Find os under Danske Fysioterapeuter, 

Region Nordjylland. 

 

6: Orientering fra Regionsbestyrelsen (Tina Kaas og Ina Lesager) 
Seneste Regionsbestyrelsesmøde d. 9. oktober 2013. 

Det regionspolitiske arbejde har på det seneste været præget af kommunalvalget, hvor de sammen med Gitte 
har været ude at profilere vores fag. 

Tina fortæller, at Regionsbestyrelsen beder om et mere præcist program i forhold til vores forespørgsel om et 
økonomisk tilskud til en temadag med socialt indhold. 

Der er løbende arrangementer. I foråret er der planlagt temaaftener om Diskusprolaps d. 27.02.14 og Ernæring 
d. 16.01.14 
 

7: Orientering fra TR rådet (Lone Guldbæk) 

Der har været en snak om, hvordan TR-møderne rundt omkring i landet foregår. Herfra er det meldt at vores 
møder har fået højere deltagelse efter vi er begyndt med heldagsmøder. 

 

8: TR valg oktober 2013 
Status på valg og opdatering af TR lister. Det er vigtigt at Regionsformandens mailliste er opdateret, herunder 
hvilke steder TR er ergoterapeut og suppleant er Fysioterapeut. Disse steder skal suppleanten altid inviteres til 
at deltage. 

Gitte opfordrer til, at der meldes ind til hende, hvem der er TR og TR-suppleant de forskellige steder. På mødet 
gennemgås de forskellige kommuner og regionens sygehuse med opsamling på TR og suppleant for at 
understøtte en aktuel opdatering til Gitte. 

Gitte vil sammen med ergoterapeut kollega forsøge at få overblik over, hvor der er terapeuter, som ikke har en 
TR tilknyttet.  

 

 9: Revidering af Forretningsorden og evaluering af beslutningen om at holde 
heldagsmøder.  



Der er vedhæftet TR mødernes Forretningsorden og Retningslinjer for TR-regionsmøder. 
- Forretningsordenen skal revideres, den efterleves ikke. Skal den ændres eller skal vi fremover gøre som der 
står i den? 
- Evaluering af møderne og mødeformen hvor vi i 2013 har prøvet kun at holde heldagsmøder. 

Der er stemning for at fortsætte med heldagsmøder. Der skal derfor planlægges 4 heldagsmøder i 2014. 

Det besluttes, at Forretningsordenen tilrettes/opdateres. Der gives input til, hvor der skal justeres. 

• Antal møde – heldags/halvdags 
• Antal deltagere 
• Referat skrives på mødet 

 

10: Valg til Regionsbestyrelsen 
Der skal efter nyvalg af TR, vælges to TR til Regionsbestyrelsen. 

Tina Kaas Jensen og Ina Lesager genvælges til Regionsbestyrelsen. Bente Brandhøj Petersen genvælges som 
suppleant for Ina på det kommunale område og Lene Duus er fortsat suppleant på det regionale område. 

 

11: TR årskonference d. 7. november i Odense 
Der deltog 11 TR + Regionsformand. Flot fremmøde. 
Evaluering af mødet. 

Generel tilfredshed med konferencen. Der gives dog udtryk for, at formiddagen ikke var konkret og specifik nok 
i fht. TR. En oplevelse er, at der er mere brug for at TR kan komme i tale med Foreningen på sådan en dag. Der 
var for lidt tid til udveksling af idéer og information med formanden. Anden oplevelse er, at formiddagen var 
meget relevant. Der var dog bred enighed om, at teknikken ikke fungerede godt nok, og at det derfor var 
vanskeligt at høre taleren.  

Der fremkommer konkrete forslag til taler-emner fremadrettet. 

Der samles op på, at der ikke kan afsættes for meget tid til udveksling med Formanden, da det er et generelt 
behov. 

 

12: Lønforhandling 2013 
Hvordan går det med Ny løn? Har der været lønforhandlinger på de forskellige arbejdspladser? 
Hvad kan vi melde tilbage til foreningen om hvordan Ny løn fungerer? Forberedelse til OK15  

Udmelding fra Regionen er, at der INGEN PENGE er – heller ikke tilbageløbsmidler. Inge Marie oplever generelt 
et pres på økonomien, der gør, at man let bliver tilbageholdende i fht. at bede om lokallønsforhandling.  

Dorte oplyser, at hun tidligere har anvendt en lønforhandling uden penge til at lave en ”forhåndsaftale” om, at 
der tilfalder løn, når pengene er der. 

Tina planlægger at bede om en drøftelse om konkrete tilbageløbsmidler, så det bliver synligt, hvor pengene 
forsvinder hen. 



Mette har været ved forhandlingsbordet om små midler, hvor 3 terapeuter ud af en gruppe på 6 har fået et 
éngangstillæg. 

Peter fortæller, at Aalborg Universitetshospital er i klemme i fht at bede om mere i løn til nogen, som så i sidste 
ende kan koste hoveder, da der ikke er penge til øget løn. 

Bente har været til lønforhandling, hvor pengene der blev udmøntet var tilbageløbsmidler. Bente giver udtryk 
for, at det er utilfredsstillende for Regionsansatte, at der ingen penge er. Så fungerer Ny Løn jo ikke.  

Betina fortæller, at der forventes en forhandling om tillæg til en ny kandidat. 

Line venter på lønforhandling, men afventer tilbagemelding fra leder omkring tilbageløbsmidler. 

 

13: Job opslag på ”ledig stilling”  
Diskussion om hvordan stillinger opslås.  Hvad er den generelle stemning omkring hvad man skriver i 
jobannoncen/opslaget, når stillingen så godt som er besat til anden side, men skal slås op, fordi det er reglen. 

Det diskuteres, hvilke regler, procedurer og moral, der ligger i at slå en stilling op, hvis man har en kvalificeret 
ansøger/vikar. Der er FOR og IMOD, og det er en vanskelig stillingtagen. Der er generelt en holdning til, at faste 
stillinger og vikariater over 6 mdr. slås op. Ved vikariater under 6 mdr. er holdningen at man kan være fleksibel.  

Gitte undersøger Foreningens regler og holdning til ovenstående.  

 Punktet tages op på næste møde. 

 

14: Planlægning af forårets møder: 
Hvem vil være med i planlægningsgruppen:  

Dorte og Betina for forårets møder. 
Datoer: torsdag d. 6. marts, tirsdag d. 3. juni, mandag d. 1. september, onsdag d. 26. november. 
OBS: Det er ikke lokalemæssigt muligt at afholde mødet d. 3. juni. I stedet afholdes mødet d. 10. juni. 

Emne 
Planlægning af heldagsmøde hvor socialt samvær også prioriteres. Danske Fysioterapeuters TR pulje betaler 
oplægsholder. Regionsbestyrelsen kan evt. søges om tilskud til det sociale arrangement: 

Vi nåede ikke at diskutere dette, udsættes til næste møde. 

 

Møde opdelt i to grupper – udsættes pga manglende tid… 

Regionalt ansatte: 

A: orientering fra Hovedudvalget (Gitte). 

B: Gensidig information om MED arbejdet i den ny organisering. 



C: Status på FLO  
Placering og indflydelse og "Oplever vi som fysioterapeuter at den nye ledelsesmæssige organisering har givet 
entydig og professionel ledelse og bedret teamtankegangen mhp. at sikre samenhængende patientforløb" 

D: Relevant nyt fra arbejdspladserne. 

Kommunalt ansatte: 

E: Førtidspensionsreform 

F: Relevant nyt fra arbejdspladserne. 

G: 

Slutte af fælles: 

10: Er der kommet noget frem der skal deles med alle. 

Ikke aktuelt da vi ikke nåede pkt. A til G 

 

11: Eventuelt 

Gitte informerer om, at Sundhedskartellet indkalder til møde med Regionale MED-medlemmer på Klinikniveau 
d. 23.01.14.  kl. 13.00-15.00 Det er opfølgning på et møde, der var i foråret. 

 

12: Punkter til næste møde 

OK15 
Meldes ind til Betina eller Dorte 
 

 

13: Evaluering af mødet 

Godt møde – presset i tid men godt i indhold. 


