
Referat fra regions- TR møde i Region Sjælland. 

Tid: tirsdag 6.marts 2018 

Ordstyrer:  Linda Kjær Fischer  Referent: Alice Sørensen 

Afbud fra Karen Fisher, pga. OK18 

 
Dagsorden: 

Præsentation og morgenmad. Dagens program opridses. 

Dilemmaer fra egen arbejdsplads: 

Sparring på lønforhandling ift. funktionstillæg vs. kvalifikations tillæg 

Tale om kompetencestige, denne sendes ud med referatet. 

Tale om at kunne løfte i fællesskab, at kunne afgive ikke aktuelle tillæg, så man bedre kan 

forhandle om relevante tillæg. 

Hvornår er et godt tidspunkt at forhandle løn? 

Der kan/skal med fordel laves en lokal aftale omkring skæve arbejdstider efter kl. 18. – vi skal 

have et fokus på ordentlige forhold, -en enkelt gang kan hurtigt blive til flere 

 

Konflikthåndteringskursus er en klar anbefaling. Virker godt på at styrke en selv i det videre 

arbejde med ens kollegaer 

 

OK18: 

 
Drøftelse omkring enkelte punkter i ABC konflikt-håndbogen 

Løn under strejke/lockout- Udgangspunktet er at man får noget. 

HB skal ekstraordinært mødes og diskutere, hvor mange penge f.eks. er det 80% af lønnen, 

skal der lånes? hvis det ender ud med lockout. 

Vigtige budskaber: 

 At bakke op om vores kollegaer 

 Det er vores alles konflikt 

 Vi dækker solidarisk 

Der bliver spurgt ind til om de terapeuter, som ikke strejker kunne have mulighed for at få 

eks. T-shirts, badges eller andet? 

 

Spørgsmål til om hvorvidt man kan deltage i fagkongres under konflikt?? 

Lise sender diverse spørgsmål til Karen og svar rundsendes. 

 

Ny planlægningsgruppe: 

Ann Boeng, Roskilde Kommune 

Rosa Fuglsang, Næstved kommune 

Stine Pedersen, Vordingborg Kommune 

Marlene Parbst Jespersen, Slagelse Sygehus 

 

Input til den nye gruppe om emner: 

Trio samarbejde, omkring nye opgaver: organisering omkring arbejds - flow 

Trio i Holbæk: Jakob Thorsen - mental robusthed, man kommer til at tage andres følelser på 

sig selv. 

Persontyper, enneagrammer. 



Fremtidens fagforening - fremtidens TR, som en opstart til årets TR-årskonference. 

Hvordan får man engageret sine kollegaer i at deltage aktivt i lønforhandling eller andre 

relevante ting. 

 

 

 
Nyt fra bestyrelsen 

RB 

Politisk, er ikke med til folkemødet på Bornholm, men deltager på Møn fredag/ lørdag. 24-25 

august 

Der er RB møde på torsdag d.8/3 

Opfordring til, at den nye planlægningsgruppe er OBS på at TR mødet kan afholdes efter der 

har været RB, så man kan referere fra det. 

 
Reklame for DFys 100 års jubilæum, programmet indeholder: 

Noget om bevægelse. 

Forfatteren til bog om jubilæum 

Der vil komme en bog ud til alle medlemmer elektronisk, når den er færdig. 

Chris MacDonald kommer  

 

 
HB 

Konflikten fylder en del 

Jubilæum 

Ann Boeng har stillet op til bestyrelsen for sektionen for ansatte. 

13 april LO/FTF –beslutning, på ekstraordinær kongres, om sammenlægning. DFys har sagt 

nej 

 
 
TR-rådet 

Mødet den 30.januar 

Vil gerne have større politiske punkter på dagsorden. 

Fokus på at man kunne tage emner op på TR-møderne, som de arbejder med i TR- rådet 

Inden for det offentlige arbejdsmarked - 2% besparelser skal væk og det skal styres på en 

anden måde. 

Når fysioterapeuter og ergoterapeuter er blevet godkendt som sundhedspersonale, kan det 

godt være at det har en ekstra positiv betydning for vores medlemmer. 

 
TR- Årskonference 

Nyborg strand 27-28 november: Fremtidens fagforening - Fremtidens TR 

 

 

Efterspørgsel på status omkring den arbejdsgruppe man kunne tilmelde sig, om der var noget 

med arbejdsmiljørådet man kunne tilmelde sig til. 

Det nye råd ses her: https://fysio.dk/om-os/om-organisationen/rad-og-

udvalg/arbejdsmiljoradet 

 

Kathrine Fuglsang nævnte som inspiration til konfliktløsning: Dreyfus og Dreyfus (google det 

og der kommer flere interessante links op.) 

Ex: 
http://metteweber.dk/2012/02/28/dreyfus-fra-novice-til-ekspert-i-konfliktlosning/ 

Desuden vedhæftes bilag om kompetencestigen fra Lisbet Jensen. 

Næste møde er: onsdag 30.maj 8.30 -13.30(Bridgeklubben kommer). 

https://fysio.dk/om-os/om-organisationen/rad-og-udvalg/arbejdsmiljoradet
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