
Referat fra TR-netværksmøde 
Region Syddanmark 
Torsdag d. 5. september 2013 Kl. 9 – 14  
Referent: Mette Gjerløw Jørgensen 
 
1) Godkendelse af referatet fra sidst, d. 8. maj 
 – referatet blev godkendt. 
 
2) Kort repræsentationsrunde evt. med interessante/relevante nyheder hjemmefra. 
Emner der blev nævnt var:  
Sammenlægning af distrikter/områder og dermed færre TR. Ændret ledelsesstruktur giver ændret 
TR-struktur. Reorganiseringer, sammenlægninger, stigende dokumentationskrav, udfordringer 
omkring at der ikke er nogen der ønsker at opstille som TR. 
 
3) Orientering fra TR-rådet 
Ved Kirsten Thoke 
Ved næste TR-rådsmøde skal der planlægges årskonference d. 7.11.13. Ved årskonferencen skal 
der opstilles suppleant fra Region Syddanmark.  
TR-rådets opgave er bl.a. at varetage TR’s arbejdsforhold.  
 
4) Orientering fra Regionsbestyrelsen 
Ved Brian Errebo-Jensen 
Nyt fra regionsbestyrelsen/Danske Fysioterapeuter. 
 
De to udfordringer der fylder mest lige nu er:  
 

1) Hvordan kan der skaffes jobs til alle fysioterapeuter.  
Der uddannes fortsat rigtig mange fysioterapeuter, hvilket giver risiko for stigende arbejdsløshed. 
Fysioterapeuternes gennemsnitsalder er 35 år, hvilket betyder at der er lang tid til at der er mange 
der skal på pension. Danske Fysioterapeuters opgave er at vise hvor der kan skabes jobs både i 
det private og det offentligt.  
  

2) Fastholde og rekruttere nye medlemmer 
Der er lavet ny pjece omkring hvad man får ud af at være medlem af Danske Fysioterapeuter. 
Pjecen skal inspirere til at fastholde og rekruttere nye medlemmer. Der ses en øget 
medlemsprocent blandt de studerende.  
 
Den 8. september er Den Internationale Fysioterapidag. – Hurra 
 
Husk at der er regions- og kommunalvalg. Brian opfordrer til at få kontakt til de opstillet kandidater 
og få socialpolitik og sundhedspolitik på bordet f.eks. fysisk aktivitet, forebyggelse og psykiatri.  
 
5) Kvalificering af næste mødes tema: Fysioterapi i fremtiden. 
Det besluttes at Brian tager kontakt til Karen Langvad og hører om hun vil komme med et oplæg 
på næste netværksmøde (25. november) 
 
6) Helge Sørensen fortæller om dagens tema: ”Lønforhandlingens ABC/forhandling uden 
penge”  
Helge holder oplæg. 
Helge viser et regneark til brug ved lønforhandlinger. Hvis man ønsker dette regneark tilsendt skal 
man skrive til HS@fysio.dk – så sender Helge det.  
 

mailto:HS@fysio.dk


7) Eventuelt  
 
 


