
 

      

 

Referat fra TR-regionsmødet d. 26/9-2018. 

Nyt fra RB: 

Dialogmøde d. 9/10 i Ringsted Kongrescenter. Håber I kommer.  

Høringssvar ift. fysioterapeuter på sygehusene. Vi har sendt kommentarer ind til foreningen. 

Fagkongres -  Sjælland 2019 er i støbeskeen.  

Fysioterapeuter i lægepraksis. RB har gang i dialog med foreningen omkring en drejebog. 

Lægerne skal kunne se en fordel ved at ansætte en fysioterapeut. Fokus skal lægges på de 

områder i regionen, hvor der er lægemangel.  

Kommentar fra Anna: Hvis lægerne skal have noget ud af det, skal der kigges på honoraret, da 

lægernes honorar er på 160 kr. for en muskulo-skeletal-undersøgelse. Og en fysioterapeut får 

noget mere end dette for en undersøgelse. Så økonomisk hænger det ikke sammen for lægen. 

Det vil blive en udgift for de praktiserende læger at ansætte fysioterapeuter. 

Foreningen bliver nødt til kigge videre ind i økonomien, honoreringssystemet og 

ansættelsesform, hvis vi skal have lægerne til at ansætte fysioterapeuter. 

Kommentar fra Lise efterfølgende: fysioterapeuter i lægepraksis skal ikke honoreres efter 

overenskomsten på praksisområdet, men ansættes og udgangspunktet er samme 

overenskomstforhold som praksissygeplejersker-så anden økonomi vi snakker om. 

Der medsendes særskilt notat. 

TR-rådet: 

På sidste TRR- rådsmøde oplæg ved Gurli Petersen konsulent i DFys omkring opgaveglidning. 

Foreningen bliver kontaktet af terapeuter, der fx bliver sat til at anlægge kateter, give medicin 

mm. Foreningen er i gang med en større belysning af problematikken, ift. hvad foreningens 

holdning skal være. Se referat fra TR-rådets møde d. 20/9-2018. 

Kommentar fra Linda: Kan vi finde opgaver på fx sygehusene, hvor vi kan varetage nogle af de 

andre faggruppers opgaver, så de kan blive aflastet.  Men der skal foreliggende nogle 

ordentlige funktionsbeskrivelser, så man undgår ”uhensigtsmæssig” opgaveglidning. 

 

 



 

 

Kommentar fra Stine: Man kunne evt. kigge mod Hillerød og deres udskrivningsansvarlig. 

Kommentar fra Lisbet: Men vi skal ikke bare udfylde huller. De nye stillinger skal fortsat være 

fys.-orienteret. 

Repræsentantskabsmødet. d. 8., 9. og 10. november: Det har handlet meget om det private 

arbejdsmarked de sidste par år. Nu vil vi gerne have sat fokus på den offentlige sektor igen. 

Ledelseskommissionens 2018 (rapport). Fælles møde mellem TR-rådet, AMIR-rådet og 

Lederrådet januar 2019, hvor de skal diskutere rapporten. 

Der er igen fokus på organisationsprocenten. Foreningen vil gerne have den til at stige.    

TR-årskonferencen d. 27. og 28. november. Håber I kommer. 

HB: Ikke til stede 

Valg til TR-rådet:  

Lisbet er genvalgt uden modkandidat. Katrine er genvalgt som suppleant uden modkandidat. 

Dagens oplæg: 

Oplæg ved Karen Fischer Nielsen fra Sekretariatet hos Danske Fysioterapeuter omkring 

loyalitet og kollegialitet mellem TR og gruppen samt etiske dilemmaer. Se vedhæftede slides. 

Kommentar til formiddagens oplæg:  

Det bliver vi aldrig færdige med at snakke om. En problematik, som vi skal tage løbende. 

Snak om forskellige cases fra arbejdspladserne omkring loyalitet og kollegialitet. 

Andet: 

Snak omkring GOP og ”Frit valg til genoptræning”. Der er forskel på, hvornår de sendes. 

Nogen sygehuse sender dem, før borgeren er udskrevet, og det presser kommunerne ift. at 

opstarte træning inden for tiden. 

Snak omkring økonomien ifm. ”Frit valg til genoptræning”. Det er forskelligt fra kommune til 

kommune. Nogen steder er pengene blevet brugt til opnormeringer og efteruddannelse, andre 

steder er de røget i kommunens sorte hul. Andre oplever, at lederen beder dem om at aflyse 

”gamle” borgere for at få plads til de nye. Her tog vi en snak om at få sagt fra.  

Vi ses til julefrokostmødet d. 11/12-18. 

 

Referent: Stine Bøgh Pedersen. 


