
TR netværksmøde d. 27. august 2013 
Morgenkaffe fra kl. 9.00  
Frokost kl. 12.00-12.30 

Der kommer ikke oplægsholder fra DSA til mødet.  
De kunne ikke deltage i dette møde. Tina Kaas forsøger at lave en aftale med dem til næste møde d. 20. 
november. 

Dagsorden TR netværksmøde 

Fælles møde 

1:Valg af referenter. Vi skal have to valgt.  

2: Godkendelse af dagsorden.  
- Er der nogle punkter der skal flyttes. 
- Lave en tidsplan for resten af mødet. 

3: Præsentationsrunde 

4: Opfølgning fra sidst 

5: Orientering fra Regionsformand 

6: Orientering fra Regionsbestyrelsen (Tina Kaas og Ina Lesager) 
Sidste Regionsbestyrelsesmøde d. 15. august 

7: Orientering fra TR rådet (Lone Guldbæk) 

8: Ansættelse i løntilskud 
Papirer fra Aalborg Kommune til inspiration vi kan diskutere ud fra. Bilag vedhæftet 
DSA kommer måske på næste møde 

9: Socialt arrangement.  
På et tidligere møde kom der et forslag om dette. Punktet har været på Regionsbestyrelsesmøde. 
Hvis der stadig er ønske om et socialt arrangement for TR skal vi kvalificere ønsket yderligere.  

10: Forskellen på AMIR’s og TR’s rolle  
Bettina Madsen medbringer folder og vi diskuterer ud fra denne. 

11: TR årskonference d. 7. november i Odense 
Vi skal diskutere hvorfor det er vigtigt at prioritere at deltage. 
Der skal på konferencen vælges en suppleant for Lone Guldbæk i TR rådet. Det er Trine Fischer der er 
nuværende suppleant. 
Samkørsel arrangerer vi når vi kommer tættere på datoen. 



12: Fysioterapeutisk Journalføringspligt. 
Hvordan går det med at sikrer at kolleger får den fornødne viden om journalføringspligt og den fornødne tid til 
at overholde kravet? 

 

Møde opdelt i to grupper. 

Regionalt ansatte: 

A: orientering fra Hovedudvalget (Gitte). 

B: Den nyt MED struktur. Hvordan går det med at få aftalt MED struktur under Klinikniveau? 

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: 

Forslag om pkt. om Førtidspensionsreforms problematik, udsættes til næste gang fordi Anne 
Kirstine ikke kommer til dette møde. 

E: Relevant nyt fra arbejdspladserne. 

F:  

G: 

Slutte af fælles: 

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

11: Eventuelt 

12: næste møde d.20. november 
AMIR fysioterapeuter og ergoterapeuter holder møde samme dag. Vi har talt om mulighed for at holde en del 
af mødet fælles. AMIR mødets indhold er for længst planlagt, så det kan ikke lade sig gøre. 
Pkt. til mødet: 
- virksomheds praktik, job med løntilskud, job rotation etc. Hvad må man lave, vilkår for ansatte i virksomheds 
praktik, jobrotation etc. 
- Førtidspensionsreforms problematik (kommunal dagsorde) 
 

13: Evaluering af mødet 

 

 



Referat fra TR netværksmøde 

d. 27. august 2013 

 
1: Gitte valgt til ordstyrer og Tina valgt til referent. Rikke er referent i kommunegruppen.  

2: Dagsorden godkendt. Tidsplan ikke nødvendig. 

3: Præsentationsrunde Ina lesager Aalborg Kommune, Camilla Pedersen Aalborg Sygehus , Line Lillelund 
Brønderslev Kommune, Anni Mortensen Jammerbugt Kommune, Laura Skovsholt Mariagerfjord kommune, 
Betina Madsen Aalborg Sygehus psykiatrien, Dorte Pasgaard Aalborg kommune Børn og Unge, Rikke Holm 
Rebild kommune, Helle Yde Thomsen Sygehus Himmerland Farsø, Lone Guldbæk Kristensen Sygehus 
Vendsyssel Hjørring, Henriette Dalgaard Morsø Kommune, Marianne Bayer Hjørring kommune, Lise Uggarhøj 
Sygehus Vendsyssel Fr.Havn, Tina Kaas Jensen Sygehus Himmerland Hobro og Gitte Nørgaard Regionsformand. 

4: DSA kommer muligvis med på næste TR-netværksmøde i november. 

5: DSA har undersøgt hvor nyuddannede fysioterapeuter får job. Det viser sig at de nyuddannede får job 
indenfor fysioterapifaget. Flere TR’er har dog erfaring med nyuddannede som går ledigt længe og har arbejde 
indenfor hjemmepleje etc.  

Gitte har været til lønforhandlinger i Brønderslev kommune. Kommunen havde udregnet tilbageløbsmidler 
som skulle i spil. Der blev forhandlet forhøjelse af TR og AMIR tillæg. 

Laura reklamerer for PKA’s informationsmøde. Det er utroligt spændende. PKA tilbyder forskellige kurser, 
infomøder, fyraftensmøder med min.25 deltagere. 

6: Ina og Tina skal med regionsbestyrelsen til regionskonference d.2 og 3.september. Fokus for konferencen er 
politisk opgavevaretagelse. 

Regionsbestyrelsen og Regionsformand planlægger besøg hos regions-og kommunalpolitikere i løbet af 
efteråret. 

Der planlægges valgdebatmøde. Gitte er i gang med at invitere politikere. 

Regionsbestyrelsen arrangerer flere teamaftener i efteråret. Bl.a. teamaften omkring albuer, hvilket affødte 
debat omkring fagområder fysioterapeuter kontra ergoterapeuter. Flere ergoterapeuter i region/kommune 
ytrer ønske om at kunne deltage i diverse arrangementer som Danske fysioterapeuter arrangerer. Vi opfordrer 
ergoterapeuterne til at drøfte deres behov med ergoterapeutforeningen. 

Forslag til fremtidige arrangementer kunne være førtidspensionsloven. 

Aalborg Kommune afholder et fagligt arrangement d.1.oktober 2013 kl.13-18, med titlen ”Smerter i ryggen og 
arbejdslivet”. Målgruppen er for alle der arbejder med dette område d.v.s. læger, fysioterapeuter, 
sagsbehandlere og andre interesserede. Tilbuddet er gratis. Tilmelding senest d.20.september 2013. 



7: TR rådet registrer  flere sidste øjebliks afbud til TR-uddannelseskurserne. Det koster vores forening dyrt, 
forhold til udgifter til kursussted, undervisere etc. Især hvis kurset helt må aflyses på grund af for få deltagere. 
Lone ved ikke om det er et problem på foreningens øvrige kurser, det har hun i hvert fald ikke hørt om. Vi 
foreslår at Danske Fysioterapeuter overbooker kurserne. 

9: Regionsbestyrelsen har brug for at TR-netværket kvalificerer ønsket om økonomisk tilskud til socialt 
arrangement. Det forslås at TR-netværket venter til foråret 2014, efter TR valg i oktober 2013. 

Ina forslår at vi arrangerer et heldagsmøde med fx personlighedstest ENNEA eller andet emne afsluttet med 
spisning. Andet emne kunne være NLP. 

8: Ina fortæller om det medsendte ”UDKAST for praksis for særlige stillinger som f.eks. løntilskud og 
praktikker”, hvilket er udarbejdet i Aalborg Kommune. Yderligere er medsendt Region Nordjyllands 
”løntilskudsansættelser i Region Nordjylland”. 

Vi aftaler at Tina laver aftale med DSA ang. Oplæg om løntilskud, jobrotation, virksomhedspraktik d.20. 
november 2013. Gitte kontakter ergoterapeutforeningen ang. Fællesarrangement, deltagelse af ergoterapeut 
TR’er. Derved kan vi også sikre deltagerantal på min.25. 

12: Der er stort behov for at der centralt fra Danske fysioterapeuter kommer oplæg omkring hvordan praksis 
for journalføring skal være for fysioterapeuter i kommuner og regioner, holdtræning, individuel træning og 
behandling. 

Hvornår er dokumentations kravet opfyldt? Der går markant mere tid med journalføring og den tid går fra 
direkte kontakt til borger/patient. Hvad skal skrives?, hvornår skal skrives?, hvor skal skrives? 

Det er den enkelte fysioterapeut der har ansvar for at overholde journalpligten. 

Danske Fysioterapeuter, Gurli Petersen kommer gerne ud på arbejdspladserne for at informere 
fysioterapeuter om journalpligten. 

TR’s opgave er at pointere behovet for tid til journalføring. 

10: Betina gav oplæg til omdelt folder ”Arbejdsmiljø” – Arbejdsmiljørepræsentanten udgør en ”Dynamisk duo” 
der sammen med lederen skal sikre, at forandringer og beslutninger gennemføres på en måde, så alle kollegers 
interesser varetages så godt som muligt. Hvilke arbejdsopgaver ligger så hos arbejdsmiljørepræsentanten og 
tillidsrepræsentanten? 

11: TR årskonferencen er d.7.november i Odense, Radisson Blu H. C. Andersens hotel. Konferencen er en del af 
TR uddannelsen. Der appelleres kraftigt til at TR’er melder sig til. Der arrangeres samkørsel og ydes refusion til 
arbejdsgiver via AKUTmidler. 

Laura Skovsholt blev valgt, blandt de fremmødte TR’er, til suppleant for Lone Guldbæk i TR rådet. 

Regionalt ansatte: 

Gitte beretter om det tidskrævende arbejde det er at være næstformand i hovedudvalget. Der er 
hovedudvalgsmøde ca. 10 gange årligt. Plus møder derudover. 

Der er igen gang i arbejdet med at revidere/modernisere Region Nordjyllands MED aftale. 

Sygehus Vendsyssel afholder første klinik Akut MED d.3 september 2013. Terapeuterne har personalemøde 
med MED status i henholdsvis Hjørring, Fr. Havn og Brønderslev. 



Sygehus Vendsyssel TR’er har udarbejdet TR vilkårsaftale. Der er afsat 4 timer pr. måned til 
kontorarbejde/mailtid hvor TR frikøbes fra vanligt afd.arbejde. Derudover er der fortsat TR tid til møder, 
kurser, fornøden tid. 
Det er planen at alle Regionale TR skal have udarbejdet en TR vilkårsaftale. 

Aalborg Sygehus Psykiatrien har fået fælles ledende terapeut, idet fys og ergo er slået sammen. De har 
personalemøde med MEDstatus frem til evalueringen om ca. et år. 

Sygehus Himmerland Hobro og Farsø har afholdt 2 Klinik Akut MED udvalgsmøder. Der er fortsat ønske om 
tværMED for terapiafsnittet, hvilket Klinikledelsen ikke ser formålet med. Der skal evalueres herpå ved 
udgangen af året. 

Aalborg Sygehus har tværMED for ergo- og  fysioterapeuter. 

Kommunalt ansatte: 

Rikkes referat ………… 

Fælles afslutning: 

10: Korttidsafsnit og rehabiliteringsafsnit i flere kommuner åbnes for fysioterapeutisk bemanding i weekender. 
Der eksperimenteres med teknologiske hjælpemidler på badeværelser og i soveværelser. 

FLO og MEDstrukturen 

11: Sygefraværssamtaler – personalepolitik – hvordan arbejdes der med det i region og kommune? 

Nærværssamtale – indkaldelse har givet uro til at begynde med. Efter gennemgang/temadag om politikken er 
der mere ro og fortrolighed med samtalerne. Det er omsorgssamtaler for såvel den fraværsramte som 
tilbageværende kolleger. 

Det er vigtigt at personalepolitikken gennemgås med kolleger og leder. 

Husk TR valg i oktober 2013!!!!!!!!! 

 

12:  

Punkter til næste dagsorden: 

• Kvalificeret ansøgning om økonomisk tilskud fra regionsbestyrelsen til heldagsarrangement for TR-
netværket incl. spisning. 

• Revidering af forretningsorden for TR-netværksmøder. 
• Evaluering af årets 4 heldagsmøder. 
• DSA oplæg om virksomhedspraktik, job m. løntilskud, jobrotation etc.(Tina) 
• Kommunalt ansatte: førtidspensionsreformen. 
• Valg til Regionsbestyrelsen, hvis TR valg2013 er overstået 

13: Godt møde. Tid til alle dagsordenspunkter. Relevante emner. Vigtigt at nye TR’er spørger undervejs. Tag 
endelig kontakt til andre i netværket og spørg/drøft – dyrk netværket. Gruppeopdelingen fungerer godt. 

 

 


