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Referat fra TR-netværksmøde Region Syddanmark  
Den 19. februar 2015 
Referat fra sidst: Ingen kommentarer. 

Runde om Det kommunale område 
Flere har fået nye ledere, og flere har været involveret i ansættelsen af en leder, et sted med brug af diverse tests. 

Der har været lønforhandling flere steder. Et sted har det været over lang tid, fordi der arbejdes med at få lavet en ny 
lønmodel. 

Omstrukturering flere steder, nogle terapeuter bliver decentraliseret for at styrke tværfagligheden. Et andet sted er 
der usikkerhed om arbejdsopgaverne, men det giver mening for medarbejderne, at der ses på strukturen.  

Nye It-systemer, ny MED- struktur 

Der bliver arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø flere steder. 

Der opleves stort arbejdspres nogle steder, andre steder er der et passende flow. 

Flere melder, at det går godt. Der bliver ansat mange steder, enkelte opnormeringer. 

Ny skolestruktur påvirker børneterapeuternes arbejde. 

I Odense er der ny decentral struktur, men der er for få terapeuter til den struktur, de bliver smurt for tyndt ud.  

Frygt for at fagkurserne bliver nedprioriteret. 

Netværk. Der er behov for et netværk for fysioterapeuter der arbejder med hverdagsrehabilitering. Solvej og Camilla 
vil prøve at starte noget op. Brian vil gerne være behjælpelig 

Fysioterapeuter der arbejder i tilknytning til jobafklaringsforløb, ”Tilbage på arbejde”, har vist at den tværfaglige 
indsats virker. 

 

Runde om Det regionale område 

Fælles akutmodtagelse i Esbjerg, giver udfordringer. 

Gode erfaringer med virksomhedspraktikanter 

Sammenlægning, flytning, ombygning og nye lokaler udfordrer kulturen. 

Ringe Neurorehabilitering flytter til Svendborg. 

Ny direktør Sygehus Lillebælt. 

Lægemangel i psykiatrien. 

Ny ledelse  

Sygemeldt chefterapeut. 
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Flere steder er terapeuterne presset. Der meldes om travlhed. Der bliver set på dokumentation, og den tid der bruges 
på det.  

Andre steder meldes der om gode og rolige arbejdsforhold, og der er også nyansættelser et sted. 

 

Runde om Det private område 

Ny leder. Der arbejdes for bedre varsling af arbejdstider. 

 

Orientering fra TR rådet 
Brian sender det han havde, så det kan rundsendes. 

 Skal referater fra TR-regionsmøderne være offentlige? 

Emnet kom op på det sidste TR-rådsmøde og har nu været drøftet i regionerne. 
Karen oplyser, at Danske Fysioterapeuters holdning er, at referater bør være så offentlige som muligt. Dog skal der 
være mulighed for at tage punkter op/komme med kommentarer uden for referat. 
                 
TR-rådet anbefaler: 
•             Der udarbejdes konklusionsreferater, der gøres offentlige på hjemmesiden. 
•             Hvis en tillidsrepræsentant ønsker et punkt behandlet eller en kommentar uden for referat, må 

vedkommende gøre opmærksom på det. 
•             Et forslag er, at runden fra arbejdspladserne behandles i emneform. Det bør i øvrigt præciseres, at runden 

skal handle om generelle emner og ikke om ”der bliver ansat en mere eller mindre et sted” 
•             Under alle omstændigheder bør dagsordenen offentliggøres. 
  
Sekretariatet udarbejder en referatskabelon med TR-rådets anbefalinger. Denne skabelon indarbejdes i en vejledning 
til de mødeansvarlige. 
  
  
Årskonferencen 

Arbejdsgruppen (Karen, Lisbet, Kirsten Æ og Rikke) holdt møde den 18. december. Der var udsendt et kort notat fra 
mødet den 18/12 til brug for brain-storm på mødet. 
Dato: 15. – 16. september 2015 
Sted: Comwell, Middelfart 
Emne: find vejen til Indflydelse (Titel??) 
Tina Lambrecht deltager et par timer den 15. om eftermiddagen. 
Nicolai holder oplæg/coacher et oplæg om forhandling i indflydelsesperspektiv 
Karen arbejder videre med den nærmere planlægning og inddrager arbejdsgruppen løbende. 
  
Tina vil gerne deltage på TR-netværksmøder i efteråret 
Det blev besluttet, at TR-rådets medlemmer sender datoer for efterårets TR-regionsmøder til Karen, der koordinerer 
besøgene med Tina.  Deltager i region Syd: 23. november fra 10-11. Bramdrupdamhallerne 
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TR-rådets medlemmer inkl. hvad sker der i regionerne 

Region Syd: 
Kirsten Thoke orienterede om et forløb af en lokal uoverensstemmelse med HR-afdelingen om tolkning af, om 
transporttiden tæller med ved tjenestefri ved læge- og tandlægebesøg. Det er en problemstilling, der er aktuel mange 
steder i landet, så vi følger udløbet af sagen på OUH. Sekretariatet vil orientere, når der falder en afgørelse. 
  
”Der er nogle af TR i regionen, der giver udtryk for, at de har brug for at kunne køre i egen bil i stedet for, at de skal 
tage offentlige transportmidler til TR-regionsmøderne samt kurser, da det er svært at nå frem i tide med offentlig 
transport pga. store afstande. Hvis der er tillidsrepræsentanter, der føler sig særlig ramt, opfordres de til at udnytte 
retningslinjerne om at søge dispensation. Send en mail til tr-amir@fysio.dk. 
 

Orientering fra Regionsbestyrelsen v. Brian 

Der er valg. Der skal sidde en kommunalt valgt TR og en regionalt valgt TR til regionsbestyrelsen. Rikke kruse og Lis 

Jensen genopstiller og bliver valgt. Tillykke ☺ 

90 % af de studerende melder sig ind i foreningen, ellers er organisationsprocenten blandt fysioterapeuter på ca. 85 
%. De offentligt ansatte har høj organisationsprocent. 

MED-udvalg: det er FTF der udpeger til pladser i hoved-MED og fælles-MED. Fysioterapeuterne er blevet pænt 
repræsenteret i regionen. I kommunerne kører det meget forskelligt. 

Repræsentantskabsmøde i november. Hovedbestyrelsen har efterfølgende udarbejdet en strategiplan. Der skal 
fremover være fokus på følgende temaer:  

- Beskæftigelse. Der satses på flere stillinger indenfor børn (normalområdet), hverdagsrehabilitering, i 
lægepraksis, og så skal der laves indsatser for de ledige. 

- Medlemstilfredshed 
- Løn og arbejdsvilkår (især indenfor det private område, hvor der er et ønske om flere overenskomster) 
- Lederråd. Der mangler fysioterapeuter i ledelse. 
- Kliniske retningslinjer. Hvordan bliver de implementeret? 
- Uddannelsesrevision. Især KL har fokus på uddannelse til tværfaglighed. Danske Fysioterapeuter arbejder for 

fortsat stærk monofaglighed, så fysioterapeuterne kan leve op til deres autorisation og har et stærkt fagligt 
fundament. 

- OK 15 på det kommunale er de forhandlet en ramme på 5.4.% Der mangler forhandling om 0.4% 

Arbejdsløshed. Der er en arbejdsløshed på ca. 4% i Region Syddanmark. Det er især nyuddannede, der er ramt af 
ledighed. DF arbejder på at få nogle bedre tal for, hvor de nyuddannede går hen (går de tilbage til deres studiejob i 
Netto?) 

Medlemsmøder 

- 11.5. Generalforsamling i Fredericia. BS kommer og holder et oplæg.  
- 16.4. Kliniske retningslinjer vedr. hjerneskadeområdet. foregår i Odense. 
- Fagstafetten, Kolding kommune har den nu. Vi hører nærmere. 
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Husk at gøre opmærksom på møderne. Annonceres i Fysioterapeuten, fysio.dk/region Syddanmark og facebook. 
 

Slutteligt: Brian opfordrer os til at bruge ham, også hvis det brænder på arbejdspladsen. 

 

Evt. Næste gang springer vi opdelingen mellem kommunale og regionale over, og bliver sammen. 

Referent: Kirsten Filtenborg. 
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