
Referat fra TR netværksmøde i region Syddanmark tirsdag d. 26. februar 2013 

1: Ordstyrer:  Trine Henriksen referent: Wendy Martin 

2: Referatet fra sidst blev godkendt 

3: Runde rundt: 

Kirsten: De ansætter rigtig mange på OUH også mange med master, kandidat eller ph.d. studerende. Dette 

er en udfordring rent lønmæssigt, da de er ”dyrere”, så tilbageløbsmidlerne forsvinder. 

Hanne: Grindsted har fået regionsfunktion indenfor neurologiske ptt.  Spændende hvor mange der evt. skal 

ansættes. 

Anja: Mange børn i Svendborg kommune får ikke den behandling, de har behov for. Dette er en udfordring. 

Anette: Der er omstrukturering i Esbjerg kommune, det er en spændende proces hvor 8 distrikter skal blive 

til 6. 

Vibeke: PPR fortæller at de har fået fritvalgsordning i Varde kommune. Pt. har de en udfordring med at der 

er sket en fordobling i antallet af børn, der skal have behandling, men der er ikke kommet flere timer til at 

varetage det. For fremtiden har de en udfordring i at børnetallet i Varde kommune falder med 40%, og 

hvordan sikrer man så stillingerne fremover, varetage andre arbejdsopgaver?? 

 Else: Varde kommune har ansat 3 ergoer og 1 fys i et 2 årigt døgnrehabiliteringsprojekt.  

Wendy: i gang med lønforhandling, i det samlede hele ingen tilbageløbsmidler, da de forsvinder pga. for 

meget vikardækning i afdelingerne. 

Louise: Nyvalgt i Odense kommune, der sker en omorganisering af AMIR og TR på baggrund af 

omstrukturering i kommunen. Denne proces er meget topstyret. 

Hanne: Nyvalgt i Fredericia kommune, er ved at finde sin plads. Har fået vederlagsfri træning som følge af 

fritvalgsordningen. 

Stine: Er blevet fælles-TR fra 1. januar i Esbjerg kommune 

Dorte: Omstrukturering i Esbjerg kommune fra 1.4.2013, dette kommer højst sandsynligt til at påvirke 

struturen for TR/MED.  

Ole: Falck Healthcare, mangler stadig overblik over hvem han er TR for. 

Anne F: Aabenraa kommune har fastansat 1, da der er kommet nye midler til. Dejligt i disse tider. 

Trine: trods regionsfunktionen for apoplexi skal de spare, så der har været en fyringsrunde. Daghospitalet 

skal lukkes ned samt 2 sengepladser mere. ! stilling er blevet fundet ved at 6 andre er gået ned i tid, dette 

har medført en del frustrationer efterfølgende. 



Helene: Odense kommune, har opsagt alle forhåndsaftaler, der skal udarbejdes nogle nye. Spørger i 

plenum om der er nogen der har erfaring med forhåndsaftaler vedr. visitatorer?  

Vil derudover gøre reklame for generalforsamling i region Syddanmark d. 7. maj i Fredericia. Fra 17-21. 

Randi: Middelfart kommune har ifm hverdagsrehabilitering givet positivt resultat med lønforhandlinger. 

Der er ansat 2 nye tpp. På kronikere området samt opnormeret med 1 trænende tp. 

Regin: Tønder kommune er der 4-5 mellemledere sygenmeldt pga. stress og dette kan mærkes.  

4: nyt fra TR rådet v. Kirsten: 

OK 13 kører lige nu, ved ikke helt hvad det betyder, når der står at de kandidaterne bliver omfattet i den 

nye overenskomst.  Husk orienteringsmøde i KBH d. 11.marts. 

Ny TR struktur for uddannelse. Det gamle G1 hedder nu ”sæt TR rollen i spil” og det gamle G2 hedder 

”personsager”. Der kommer et forhandling 1 og evt. et forhandling 2 kursus. 

Husk at AMIR også har et netværki region syddanmark. Der er møde for både ergo og fysser d. 2 maj. 

TR rådet har indstillet til hovedbestyrelsen, at de gerne vil have et redskab, der kan udregne 

tilbageløbsmidler. 

 

 

Næste møde:  d. 8. maj   

 

 

  

 

 


