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Præsentation: 

18 TR til stede. Lise hilser fra dem, der har meldt afbud. VI hilser igen Der er TR-grundkursus i 

disse dage, derfor nogle afbud på den baggrund. 

Der er været nogle udskiftninger siden sidste møde. Louise Overlade er blevet konstitueret leder 

for genoptræningen i Slagelse Kommune, Dorthe Dahl fra Kurhus i Dianalund har fået arbejde på 

BOMI og Tine Beck fra Storebæltsskolen er blevet ansat i Slagelse Kommune ift. APV og 

forflytninger. 

Henrik Sloth v. Danske Fysioterapeuter: Bisidderrolleren –der kommer slides med ud med 

referatet. 

Oplægget var ledsaget af god debat, sparring og erfaringsudveksling om aktuelle problemer fra 

TR´s hverdag. 

Orientering fra RB: 

Planlægning/afvikling af Minifagfestival er i fuld gang. Vi bliver knapt 140 deltagere. 

Fysioterapeuter i lægepraksis –Torben Fihl fra Bøvlingbjerg i Vestjylland arbejder som 

fysioterapeut i lægepraksis. Møde, hvor han kommer og fortæller om sine erfaringer, er ved at 

blive arrangeret. 

22/11-16 netværksmøde for fysioterapeuter som arbejder på beskæftigelsesområdet. Sparring og 

vidensdeling.  

Psykiatrien –har været artikel på bt.dk at der mangler fx fysioterapeuter på Slagelse Sygehus. Men 

der er ikke slået nogle stillinger op?! 

Lise skal holde møde med vicedirektør Søren Bredkjær. 

Lise skal desuden mødes med 4 fysioterapeuter, der er ansat i retspsykiatrien. Fokus på hvad der 

bl.a. kræver at være i psykiatrien.  

TR` s opgave at få videreformidlet de oplysninger, der kommer inde fra 

hovedbestyrelsen/foreningen. Medlemmerne kan fx følge med på foreningens side på Facebook. 

Tina Lambrecht har været på besøg. Har været rundt til alle regioner. Er så småt i gang med at lave 

den nye strategiplan. Virkede lydhør overfor bestyrelsens forslag. 

Vi anbefaler, at de skal mindske mængden af projekter. I sidste strategiplan var der knapt 20 

områder, de gerne ville arbejde med. 

Desuden efterlyste RB mere åbenhed ift. hvad der arbejdes med i hovedbestyrelsen. 



Der skal ”opfindes” nye arbejdsområder for fysioterapeuter, men det skal komme højere oppe fra 

i systemet. Fx overordnede retningslinjer omkring ”fysioterapeuter i lægepraksis”. Der er samtidig 

brug for at få flyttet midler mellem de forskellige sektorer. 

Omkring ”fysioterapeuter i folkeskolen” skal der arbejdes med at lave fælles fodslag med 

Danmarks Lærerforening og BUPL, så vi står stærkere over for politikkerne. I Kalundborg er der fx 

ved at blive skabt en god relation mellem foreningerne. 

Orientering fra TR-rådet: 

Sidste par møder –planlægning af TR-årskonferencen: ca. 150 tilmeldte. Oplæg af Bjarne Toftegård 

omkring håndtering af stress/brug tiden bedre. Overskrift ”Aldrig mere for lidt tid”. 1 dags 

arrangement i år, men der er sat penge af til 2 dages arrangementer i både 2017 og 2018. 

Whistleblower ordning, mulighed for at ”sladre” omkring problematikker, hvis man ikke 

umiddelbart har lyst til at gå direkte til fx egen leder. Der var ikke enighed i TR-rådet omkring 

holdningen til dette. 

Udtalelser i pressen. Vi har som udgangspunkt ytringsfrihed, men vær OBS på hvis holdning man 

udtaler sig ud fra (sig selv, en gruppe eller på foreningen).  

Repræsentantskabet: TR-rådet har pt. ikke nogle at repræsentere sig på pladsen fra TR-rådet…. 

TR-rådets arbejdsgange: Skal vi have en anden arbejdsgang? Stadig til diskussion. 

Tina Lambrecht kunne godt tænke sig komme med ud på besøg til et regions TR møde igen.  

Valg til TR-rådet: Lisbet Jensen blev enstemmigt valgt. Katrine Fuglsang blev valgt som suppleant. 

Der er desuden en ledig kommunal plads, som skal besættes ved valget på årskonferencen.    

Fortællinger fra Folkemødet: 

Regionsbestyrelsen samt suppleanter deltog. 

Startede ud med Regionskonference. Diverse oplæg samt forberedelser til hvilke møder, foredrag, 

debatter mm vi hver især skulle deltage i. Udleverede frisbee ved teltet. –både til børn og voksne. 

Vi deltog aktivt i debatterne, hvor vi prøvede at få Danske Fysioterapeuter på dagsorden.  

Nogen steder var der dog dårligt tid til at få lov til at stille spørgsmål, da programmet for dem på 

talerstolene var meget presset. 

Der har været snak om, om der skal bruge så mange af foreningens penge på sådan et 

arrangement, men vi synes, at det er godt givet ud ift. at ruste regionsbestyrelsen i at agere i det 

politiske rum samt danne netværk til interesseorganisationerne og andre TR. 

Evaluering: Godt emne med ”Bisidderrollen”. 

 

Næste møde d. 7/12 på Slagelse bibliotek. 

 Emnet er: cases fra hverdagen –kom gerne med input 14 dage før arrangementet. Evt. invitere 

Karen Fisher – Nielsen som ”lytter” og sparring på de emner, der kommer op. 


