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Dagsorden: 

Præsentation og morgenmad. Dejligt at se så mange nye TR. 

Ann Sofie Orth, Danske Fysioterapeuter, fortæller om lobby arbejde i det politiske spin 

– hvordan og hvilke tråde, kan vi som TR, trække i. 

Udgangspunkt tages i det politiske udspil, at alle borgere som er udskrevet med en 

Genoptræningsplan efter §140, skal have frit valg på behandling, hvis kommunen ikke kan 

iværksætte træning efter 7 dage.  

Det betyder at skruen bliver strammet omkring kommunalpolitikerne ift. iværksættelse af 

genoptræning. For at undgå denne ukontrollerbare situation, vil det være at foretrække for 

kommunalpolitikerne, at vurdere fx hvor mange ekstra medarbejdere, der skal ansættes i det 

kommunale, til at varetage opgaven og overholde perioden på 7 dage. Fysioterapeuternes 

incitament til at gøre politikkerne opmærksomme på, hvor vigtigt vores indsats er. 

Diskussion af opmærksomhedspunkter i grupper. Herunder stikord: 

Registrering af ventetid 

GOP modtages på borgere, som ikke er udskrevet endnu 

Hvornår er man startet med genoptræningen?  

Hvordan sikrer man at den private fysioterapeut har kompetencerne? Er det den 

rigtige/relevante behandling? Hvordan sikres den rehabiliterende tankegang? 

Hvordan sikre både de fysiske rammer og den uddannelsesmæssige kompetence? 

Kvalitetsskikring 

Kørselsordning - kan risikere at blive en forringelse af ordningen, da borgerne er dårligere og 

dårligere når de bliver udskrevet 

Visitation af GOP’ er skal være mere skarp fra sygehusets side. Vurdering af hvorvidt borgeren 

fx selv kan varetage genoptræningen 

 

Er der nogen som har talt med en kommunalpolitiker inden for de sidste 2 mdr.? 

Politikker kom ind i Odsherred Genoptræning og spurgte til, hvor lang tids ventetid der er? 

Grundet at han kender en, som havde undret sig over den lange ventetid. Undersøg hvad 

denne politiker hedder - han har vist interesse! 

Gå hjem til jeres ledere og spørg, om der er blevet inviteret på besøg, da det er en mulighed 

for reklame for / anledning til at lære politikerne hvad der er forskel på en ergo og fys eller 

hvordan tingene står til…. 



Brug regionsformanden, til at kontakte politikere, som har vist interesse eller på anden måde 

har gjort sig bemærket ift. fysioterapi, GO eller andet relevant for Danske Fysioterapeuter. 

Også ift. styringen fra leder, MED system osv. hvis man får mundkurv på. 

Det handler i lobbyisme om at få flyttet folk op mod at være stærkere i argumenter for og 

troen på samt mere for en bestemt holdning. 

Find ud af hvad de forskellige politikere står for, og vid at de gerne vil genvælges. Alle vil i 

bund og grund gerne gøre godt, så jo mere de ved om, hvad der foregår og er vigtigt at vide 

ift. fx GO, jo bedre beslutningsgrundlag får de. 

Høringssvar: 

Vær opmærksom på, at alle de punkter som man har gjort opmærksom på til et møde, er ført 

til referat 

Giv altid svar!!! For at gøre opmærksom på, hvad det vil betyde for borgerne og 

kerneopgaverne, hvis denne besparelse bliver gennemført. Om ikke andet for bagefter at 

kunne sige “hvad sagde jeg” 

Forvent ikke at dem vi skriver til ved “hvad vi taler om”/fagsprog, så skriv i 

hverdagssprog/alment kendte vendinger/på dansk. Skriv også gerne, hvis der er noget der 

ikke giver mening/hvis teksten ikke forstås. 

Ann Sofies slides vedhæftes referatet, her er lige et par forkortelser: 

SUM - sundhedsministeriet 

RLTN - regionernes lønnings- og takst nævn 

Valg af 2 TR til regionsbestyrelsen plus 2 suppleanter. 

Line Reffelt Jørgensen og Malene Parbst er genvalgt til regionsbestyrelsen frem til næste 

generalforsamling i foråret 2019.  

Suppleanter: Kim Schousboe(1.suppleant) og Alice Sørensen(2.suppleant) er valgt. 

Julefrokosthygge.  

Nyt fra Regionsbestyrelsen, TR-råd mm.: 

UFLO:  

(Udvalg for lønmodtageroverenskomst) v. Stine 

Er udvalg som bl.a. er med inde omkring kravs indsamling til OK forhandlingerne, hvad er det 

der rører sig på arbejdspladserne blandt medarbejderne. De fodrer medlemmerne af 

hovedbestyrelsen. 

TR rådet:  

v. Stine og Lisbet. 

Her bringes emner op som skal diskuteres fx OK og uddannelse samt planlægger 

årskonferencen samt laver indstillinger til hovedbestyrelsen. Bringer politiske problematikker 

bl.a. fra TR regionsmøderne ind i TR rådet fx arbejdspres. Arbejder med at meningsparathed - 

kunne sige noget vedkommende, hvis muligheden for at tale med fx en politiker byder sig. 

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde: 

Den nye arbejdsmarked-model: den blev vedtaget - to stemte imod. Gælder for både 

offentlige og privat ansatte. Der bliver indkaldt til et medlemsmøde i slutningen af januar 

2018, hvor der bliver informeret om de 2 nye sektioner. 



Æresmedlem af DFys: vedtaget - for alle som har ydet en ekstraordinær indsats for 

fysioterapeut-faget. 

Hovedbestyrelsen vil gerne have retten til at forhandle fusionen omkring FTF og LO: det blev 

ikke givet. Foreningen arbejder videre med denne forhandling, hvor mange faktorer er uvisse 

endnu. 

Regionsbestyrelsen:  

Der er formandsvalg i DFys med frist for tilmelding 1. januar 2018. I foråret er der valg til 

regionsformandsposten med frist for tilmelding 1. marts 2018.  

Regions-konference/seminar: her har vi valgt at tage til Møn Folkemøde 2018. Fredag skal 

bruges til forberedelse og lørdagen til at møde politikerne på folkemødet. 

Dialogmøde 2018: forberedelserne er lige startet - det kommer til at indeholde et oplæg 

omkring et aktuelt emne, som bringes til diskussion/dialog blandt medlemmer og 

regionsbestyrelsen samt spisning og underholdning. 

100 års jubilæum: 23. maj 2018 på Menstrup Kro. Der vil være div. former for 

underholdning/fejring af foreningen samt foredrag af Chris McDonald 

Regionskonference: handlede om lobbyisme. 

Arrangementspuljen: der kan søges om tilskud til afholdelse af kurser/tema-aften/tema- dag 

for medlemmer af DFys. Skal arrangeres af medlemmerne på arbejdspladserne.  

 

Nyt fra arbejdspladserne. 

Mulighed for sparring om aktuelle emner fra din arbejdsplads. 

 

Evaluering af dagen, afrunding og glædelig jul. 

Evaluering: positiv tilbagemelding. Informativt møde. Dejligt at vi har været så mange i dag til 

stede.  

Stor tak til Kasper fordi han sørger for at vi får mulighed for at bruge det her dejlige lokale på 

Knud Lavard Centret. 

 

 


