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Ordstyrer: Merete Zibrandtsen  Referent: Karen Meilstrup 
 

 
1.Præsentation og velkomst til nye TR.  

 
2.Dilemmaer i TR-rollen:  
Nedenstående dilemmaer blev identificeret og debatteret blandt de fremmødte. Der 

var god sparring og forslag til at håndtere dilemmaerne. Inspirationsnotat er 
udarbejdet. 

A. 

 Storrumskontor, gener eks. kollega, der ex hoster, snakker med sig selv eller 

nynner 
B. 

 Tilsidesætte sig selv som TR. 
Ex.: 

 I ferie planlægningen:  
 

 I lønforhandling: 
 

 I forhold til vagter: 
C. 

 Kollega/TR. Som TR kan man også have brug for at sige sin mening: 
D. 

 "Brok" fra kollegaer: 
Hvordan håndterer man bedst murren i krogene. 

E. 

 Hvordan behandler/servicerer vi ikke-medlemmer. 
Der henvises blandt andet til Danske Fysioterapeuters pjecer: 
https://fysio.dk/radgivning-regler/tillidshverv/radgivning-til-tr/dine-opgaver-som-

tr/kolleger-der-ikke-er-medlemmer 
 
3.Oplæg v. Anders Lorentzen vedr. mulig fusion ml. FTF og LO. (Slides fra 

Anders udsendes)  
- AC ønsker ikke at være med. 

-Baggrunden er den globale konkurrence situation, især på LO niveau. 
-Faldende medlemstal i foreningerne. 
-At få en større stemme v. sammenslutning. Vi skal være analyse - og talstærke for at 

stå op imod "regnedrengene" og få politisk indflydelse. 
-Vedr. OK/forhandling, vides det ikke hvilken rolle den nye organisation skal spille. 

 
Se materiale om fusionen på www.loftf2020.dk 
 

4.Nyt fra regionsbestyrelsen og TR-rådet:  
Regionsbestyrelsen: 

-18.september: Kursus i ryg/nakke behandling i Slagelse.  

https://fysio.dk/radgivning-regler/tillidshverv/radgivning-til-tr/dine-opgaver-som-tr/kolleger-der-ikke-er-medlemmer
https://fysio.dk/radgivning-regler/tillidshverv/radgivning-til-tr/dine-opgaver-som-tr/kolleger-der-ikke-er-medlemmer
http://www.loftf2020.dk/


-9.november: Formøde/medlemsmøde, inden repræsentantskabsmødet. I Ringsted 
Kongrescenter. 

- Ved sidste regionsbestyrelsesmøde blev der snakket om fokuspunkter og 
prioriteringspunkter. Se referat og nyhed: 

 https://fysio.dk/globalassets/documents/regioner/sjalland/regionsbestyrelsen/r

b-referater/referat-regionsbestyrelsesmode-region-sjalland-230817.pdf 
 https://fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/nyheder/nyt-fra-

regionsbestyrelsen-i-region-sjalland 
 
- Der er en studerende med i regionsbestyrelsen. 

- Der er opmærksomhed på de studerende og at de melder sig ind i foreningen. 
- Medlemsmøder og andre arrangementer er oftest afholdt centralt i regionen 

(Ringsted), men der er tale om at prøve at sprede det lidt. 
- Danske Fysioterapeuter har 100 års jubilæum i 2018. I region Sjælland fejres det d. 
23. maj på Menstrup Kro. 

- De praktiserende er lige nu meget optaget af OK og risikobaserede tilsyn. 
-Vedr. Kommunalvalget: https://fysio.dk/kommunalvalg-17 

- regionsformændene har sendt relevant materiale og links til alle vælgerforeninger og 
partiforeninger. Der er god respons og spørgsmål retur 
- Sundhedskartellet holder valgmøde d. 6.november i Borup. 

TR-rådet: 
-Kravs indsamlingen er overstået. 

-Årskonference d. 24.-25. oktober 
-Der snakkes om forhandlingsfællesskab. 
- Der snakkes om OK. 

 
5.Nyt fra arbejdspladserne.  

- Simon Stenholms foredrag om arbejdsglæde/trivsel, anbefales. 
 

  -Der udover en snak om de ting der foregår på arbejdspladserne. 
6.Næste møde. 

Afholdes 14.december 9.00-14.00 på Knud Lavard Centret, Eksercerpladsen 1, 4100 

Ringsted. 
 

Tak for i dag. 
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