
 
 

Referat fra TR møde i Region Sjælland 
den 18. marts 2015 
Sted: Ringsted Sygehus, mødelokale 4. Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted. 

Ordstyrer: Stine Bøgh Pedersen. Referent: Line Reffelt Jørgensen 

Velkomst, Præsentation 

Kort snak/input til vigtige emner, der senere skal tages op under punktet nyt fra 
arbejdspladserne; fx udlicitering, MED indflydelse, tilbageløbsmidler, 
lønforhandlings problematikker, honorar i fht. undervisning, funktionsbeskrivelse 
mv.  

Diverse orienteringspunkter fra regionsbestyrelsen, hovedbestyrelsen og TR-rådet. 

Nyt fra HB;  

• Ny hovedbestyrelse valgt på Repræsentantskabsvalget, 3 nye medlemmer; 
Lau Rosborg, praktiserende i Odense, Lisbeth Schrøder leder på Slagelse, 
Ringsted, Næstved Sygehus, Morten Topholm, praktiserende i Slagelse. 

• Nye indsatsområder: 
- Flere jobs både indenfor det private og det offentlige(akutmodtagelser, 

skoleområdet, psykiatrien mv.) 
- Løn- og ansættelsesforhold, fx undersøges der nærmere omkring 

selvtilrettelæggelser og hvordan får vi mere ud af de lokale 
lønforhandlinger – mere kvalitet. 

- Bedre medlemsservice 
• Er i gang med at drøfte og fortolke på begrebet ”grundlæggende 

sundhedsydelser” i sundhedspolitikken. 
• Kigger på nye regler om genoptræning efter sygehusindlæggelse. Nye 

niveauer(basal/avanceret)i kommunerne. Mere information skal ud. 
• Danske Fysioterapeuter får ny hjemmeside. Den går i luften omkring sommer. 

 



 
 
 

 

Nyt fra RB;  

• Har samlet div. gode input fra medlemsmødet, har udarbejdet en lille folder, 
som uddeles på GF. 

• GF d.16/4 på Hotel Kirstine i Næstved (Husk endelig at tilmelde jer, det bliver 
både sjovt og brugbart!) 

• Der arbejdes på kommende regionskonference med efterfølgende folkemøde 
på Bornholm i juni. Det er her vi kan få talt meget omkring fysioterapi til alle 
politikkerne.  

• Lise er i gang med at arrangerer valgmøde 13.april, sammen med resten af 
Sundhedskartellet, der er jo folketingsvalg inden september. Mere annonce 
omkring dette senere.    

Nyt fra TR-rådet; (Lisbet var ikke til stede, Lise refererede) 

• Lise er kommet med i TR-rådet som repræsentant fra hovedbestyrelsen. 
• TR årskonference d.15.-16.sep. 2015 i Middelfart (husk at tilmelde jer!) 
• Referater fra TR-rådets møder vil fremover blive offentlig tilgængelige 
• Tina Lambrecht har planlagt at deltage på et af de kommende regions TR - 

møder.  
 

Opsamling på OK15; 

• Gennemgang af resultaterne OK15 ud fra de udleverede slides fra stormødet. 
For nærmere info, kig på fysio.dk.   

• Generelt er der aftalt lønstigninger, der vil sikre reallønnen og købekraften, 
hvis prognoserne for inflationen altså holder. Pensionen er hævet og der er 
sikret, at løn- og pensionsforholdene for vores kandidater på en enhver 
tænkelig måde kan matche AC’s kandidater. Den bedste forhandling de sidste 
6år, der er sikret en generel lønstigning over de næste 3år.  



 
 

• Privatlønsværn: Det offentlige må ikke være lønførende, da de offentlige ikke 
er dem, der tjener pengene til DK. Vi sammenlignes med alle privatansatte. 
Lønstigningen gælder ikke i 2016, men privatlønsværnet gælder.  

• Kandidater: ingen forskel ml. AC og Danske Fysioterapeuter. Brug 
kandidaterne som løftestang. 

• Selvtilrettelæggelse: brug evt. at aftentillægget er fra kl. 17.00 til at lave lokale 
forhandlinger 

• Fars barsel, hvis begge forældre er ansat efter samme OK er det 10 dage 
tilsammen, hvis forældrene er ansat efter forskellige OK, er det 10 dage til 
dem hver. Opfølgning på om de 10 dage er gældende, hvis barnet skal være 
sengeliggende hjemme, på lægens henvisning. Råd: hvis I har kollegaer der 
har barn syg i længere tid, anbefal dem da at tage kontakt til socialrådgiveren, 
mhp. ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste. 

• Projekter: der har været utilfredshed i kommunerne med, at der kun er afsat 
regionale forskningsmidler, da de har en stor del data til rådighed.  

• Formidlingsprojekt: Målet er at 80 % af offentlige ansatte skal være på fuldtid, 
i øjeblikket er ca.50 % på fuldtid. Det må dog ikke overrule livsfasepolitikken. 

• Få jeres kollegaer til at stemme, evt. lave en lille event med afstemning, hvor 
der i frokostpausen bliver stemt og en lille chokolade skildpadde eller fælles 
dans til belønning ;O) 

 

Oplæg v/Anne omkring projekt SKROK 

• Anne fortalte omkring et arbejde/projekt SKROK på Roskilde Sygehus 
reumatologiske afd., omkring det psykiske arbejdsmiljø, kerneopgave, social 
kapital.   

 

 

 



 
 
 

Opfølgning fra sidste møde omkring emnet Assertion m/ Karen Fischer.  

• En løs snak omkring hvordan vi bruger det i praksis. Mange bruger det, mange 
uden at tænke over det. God udveksling af eksempler og sparring på de 
enkelte situationer. 

• Overordnet rigtig godt at bruge teknikken til at løse konflikter eller optakt til 
en konflikt.  

• Danske Fysioterapeuter holder rigtige gode kurser omkring Assertion for os 
TR.  

 

Nyt fra arbejdspladserne:  

Sparring og erfaringsudveksling om udvalgte emner. 

• Udlicitering 
• Lokale lønforhandlinger 
• Honorering af specifikke undervisningsopgaver 
• Tilbageløbsmidler 

Afrunding: 

• Emner til næste møde:  
- Snak om fordelene ved medlemskab af Danske Fysioterapeuter – 

Salgstale/rekruttering/fastholdelse/håndtering af ikke medlemmer  
- TR intro til nye kollegaer – evt. udarbejder en lille fælles spiseseddel 
- Klæde os TR på til folketings valget (->Line hører Janus) 

• Ny planlægningsgruppe: Louise, Jannie, Dorte &?(evt. en regions TR):O)Ny 
planlægningsgruppe bedes afsætte tid til at blive 1 time ekstra næste gang. 

Tak for i dag og på glædelig gensyn d. 3/6 2015.   

 


