
Referat regions- TR møde i Region Sjælland d. 28. maj, Ringsted Sygehus 

 

*Orienteringspunkter fra regionsbestyrelsen, TR-rådet og hovedbestyrelsen 

Regionsbestyrelsen: 

Vi er kommet på facebook. Husk alle at lægge jeres projekter ind her – nye tiltag og andet, som kan have 

interesse for andre. Gør endelig reklame og tryk – ”like”. 

Evaluering af årets generalforsamling. En stor succes med 113 deltagere, hvilket er rekord. Der kom mange 

konkrete forslag frem, som regionsbestyrelsen kan arbejde videre med. Mange brugte aftenen som 

anledning til et godt socialt arrangement for hele arbejdspladsen. 

Minifagfestival 26.10.13 er der sat midler af til, ligesom det prioriteres at sætte gode midler af til 

generalforsamling 2015, for at ramme medlemmerne bredt – vi vil gerne netværke. 

Regions bestyrelsens arbejde skal udbredes noget mere, således flere får interesse for at melde sig til 

arbejde heri. 

Der er i 2013 afsat 45.000 til Arrangements puljen, som er åben for alle. Den enkelte arbejdsplads kan 

arrangere. Henvendelse til Lise Hansen. Se mere her: 

http://fysio.dk/Regioner/sjaelland/Arrangementer1/Arrangementspuljen/ 

TR – rådet: 

Der er Årsmøde for TR d. 07.11.13 i Odense. 

Hovedbestyrelsen er kommet godt i gang, efter at der er kommet ny formand i Danske Fysioterapeuter. 

Hovedbestyrelsen arbejder videre med Strategiplan 2014,skal se på udvalgsstrukturen og arbejde med 

vores arbejdsform efter tiltrædelse af ny formand. 

Der er tiltrådt nye regionsformænd i Region Midtjylland og Region Nordjylland. 

*Opfølgning på sidste møde 

Nogle er i gang med lønforhandling. 

Der opleves udfordringer ved lønforhandlingerne, nu hvor der ikke blev afsat noget ved OK 13. 

Anbefaling til alle fra Lejre Kommune, om at opfordre til at være åbne omkring alles løn, således at alle 

kolleger kender hinandens løn. Det skaber god forståelse og måske bedre handlekraft. 

Løs snak om, hvilke argumenter vi kan bruge ved lønforhandling af den ”generelle terapeut”, som yder en 

god stabil indsats, uden særlige spidskompetencer indenfor specifikt fagområde. Her kom ikke en færdig 

opskrift udover enighed omkring udfordringen. 

*Aktuelt fra arbejdspladsen 

På børneområdet især erfares årlige besparelser ved indskrænkning af timer/stillinger. 

http://fysio.dk/Regioner/sjaelland/Arrangementer1/Arrangementspuljen/


Der bliver indgået ”interkommunale” aftaler om besparelser, som har indflydelse på antallet af 

fysioterapitimer. 

Lise Hansen (formand for Region Sjælland) påpeger, at Danske Fysioterapeuter har fokus på børneområdet. 

En mulighed kunne være, at samle børneterapeuterne til møde omkring fremtiden og sammen stille 

spørgsmål til politikerne. Lise bringer tankerne ind centralt. 

 Snak om vederlagsfri tilbud, hvortil der er frit valg, men de færreste udover klinikerne har forskellige tilbud 

på området. Nogle kommuner har tilbud på børneområdet og få andre specifikke områder. Måske 

kommunerne kunne etablere tilbud på flere områder og skabe sund konkurrence til klinikerne – så 

borgerne har tilbud at vælge i mellem. 

Ringsted Kommune laver igen spareøvelse og beskriver nedgang i kvalitet. 

Snak om ansættelser og indkaldelse af nuværende vikarer til ansættelsessamtale – kan være et dilemma. 

Enighed om, at det er uetisk at indkalde én, som ikke opfylder kriterierne på forhånd. Alle indkaldte bør 

have fælles forudsætninger for at udfylde jobbet.  

Husk 3 måneders prøveperiode. Vær OBS allerede inden for den 1. måned, da det er en lang proces, hvis en 

person ikke opfylder kriterierne og skal nå at opsiges i prøveperioden. 

God regel at slå alle faste stillinger op, så man ved, at sådan er det hver gang, ligegyldigt om man har en 

egnet vikar i forvejen eller ej. 

Brug af facebook og tlf. i arbejdstiden. Mange arbejdspladser har politik om, at man har sin private tlf. på 

lydløs på kontoret. Mange har svært ved at forstå, at man ikke må gå på facebook. 

 

*Oplæg om ytringsfrihed ved Ann Sofie Orth – se udleverede slides. 

Hovedbudskaberne – husk altid at udtale dig på ”egne vegne”. 

Ring til en ven(Regions formanden) ved den mindste tvivl om, om sager omkring dig foregår ordentligt. Alt 

hvad der er fremme på officielle møder skulle være offentligt og tilgængeligt på diverse intranet – altså må 

det gerne deles med vores ven. HUSK denne mulighed, da vennen ofte kan gå andre legale veje, uden at 

kompromittere kilden. Vennen kan hjælpe til ordentlig sagsgang, belysning af sager eller andet relevant. 

 

*Ny planlægningsgruppe: 

Jacob Jørgensen, Steen A. Mørch, Karen Mejlstrup, Tine Bech. 

Nye mulige emner: børnetema, budgetforståelse. 

Næste møde er den 18.september på Ringsted Sygehus. 

Referent: Lise K.N. Laugesen. 
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