
Referat	  fra	  netværksmødet	  d.	  25.	  november	  2013	  
Ordstyrer:	  Trine	  	   	  
Referent:	  Stine	  
	  
1) Godkendelse	  af	  referatet	  fra	  sidst	  d.	  5.	  september	  
Godkendt	  
	  
2) Kort	  præsentationsrunde(husk	  navneskilt),	  evt.	  med	  interessante/relevante	  nyheder	  

hjemmefra.	  
En	  runde	  hvor	  alle	  fortalte	  kort	  om	  sig	  selv	  og	  relevante	  emner	  fra	  dagligdagen.	  
	  
Der	  blev	  drøftet	  følgende:	  

-‐ Medarbejder	  tilfredsheds	  undersøgelse	  
-‐ Undervisningshonorar	  
-‐ Omstruktureringer	  
-‐ Synlig	  ledelse	  
-‐ Nedskæringer	  ift.	  jobgaranti	  /	  jobbank	  
-‐ Journalføring	  
-‐ Ventetid	  på	  træning	  i	  kommunerne	  
-‐ Praksisoverenskomst	  
-‐ Ansættelsespolitik	  

	  
3) Orientering	  fra	  TR-‐rådet	  
TR-‐valg	  mange	  steder	  –	  tilmeld	  på	  hjemmesiden.	  	  
DF	  giver	  Kirsten	  besked	  om	  ny	  TR-‐folk	  –	  hun	  sender	  videre	  til	  netvæksansvarlig.	  
Kursusprogram	  2014	  ligger	  klar	  på	  hjemmesiden	  
Der	  er	  lavet	  foldere	  for	  TR	  ift.	  ikke	  medlemmer	  og	  hvad	  får	  du	  ved	  medlemskab	  
	  
Obs	  på	  nylig	  vedtaget	  politik	  fra	  Danske	  Regioners	  bestyrelse	  (vedhæftet	  referatet):	  Politik	  om	  fuld	  
tid	  –	  fremtidige	  stillinger	  bliver	  fortrinsvis	  på	  fuld	  tid.	  Nuværende	  stillinger	  berøres	  ikke.	  Der	  er	  
flere	  muligheder	  for	  undtagelser.	  Men	  måske	  svært	  at	  få	  lov	  at	  gå	  ned	  i	  tid.	  Målet	  er	  at	  i	  2020	  er	  
80%	  på	  fuld	  tid.	  Bekymring	  for	  om	  det	  for	  vores	  faggruppe	  kan	  gøre	  at	  færre	  kommer	  i	  arbejde	  ift.	  
at	  kunne	  benytte	  deltidsstillinger.	  Virkningen	  kendes	  ikke	  endnu.	  
	  
4) Orientering	  fra	  Regionsformanden/	  Regionsbestyrelsen	  
Foreningen	  er	  opmærksom	  på	  om	  der	  er	  nedgang	  i	  antal	  deltagere	  til	  TR-‐regionsmøderne	  –	  Er	  I	  
som	  TR	  for	  pressede?	  
Hvorfor	  er	  ikke	  alle	  områder	  repræsenteret:	  Mangler	  ex;	  de	  statslige	  arbejdspladser.	  
	  
Foreningen	  er	  begyndt	  at	  snakke	  OK15:	  
Konfliktfond,	  forvaltningen	  er	  forældet	  +	  indbetalinger	  ikke	  justeret	  ift.	  flere	  fysioterapeuter	  +	  
diskussion	  om	  hvor	  konfliktfonden	  skal	  være?	  Dette	  udarbejdes	  der	  et	  forslag	  til,	  der	  kommer	  med	  
på	  repræsentantskabsmødet	  i	  november	  2014.	  
	  
Igen	  en	  opfordring	  til	  at	  kollegaer	  tilmelder	  sig	  nyhedsbrevet	  på	  hjemmesiden.	  Brian	  sender	  et	  
nyhedsbrev	  ud	  via	  netværksansvarlig	  til	  alle	  TR	  i	  regionen	  med	  link	  til	  tilmeldingen	  til	  nyhedsbrevet	  
(vedhæftet	  referatet).	  Vi	  videreformidler	  til	  kollegaer.	  
	  
Der	  er	  flere	  medlemsmøder	  –	  se	  hjemmesiden.	  
Foreningen	  kører	  kampagne	  omkring	  journaliseringspligt	  jf.	  Autorisationsloven	  –	  medlemsmøde	  d.	  
28.	  jan.	  2014	  i	  Vejen	  (opfølgning	  på	  medlemsmøde	  afholdt	  i	  november	  i	  Odense).	  



Fag-‐stafetten	  er	  klar	  til	  at	  finde	  et	  nyt	  hjem.	  Mulighed	  for	  at	  få	  penge	  med	  til	  at	  lave	  et	  fagligt	  
arrangement.	  
5) valg	  til	  TR-‐rådet	  
Ikke	  relevant.	  	  

	  
6) valg	  af	  netværksansvarlig(den	  nuværende	  ønsker	  ikke	  genvalg)	  
Der	  drøftes	  om	  betingelserne	  for	  at	  være	  netværksansvarlig	  er	  gode	  nok.	  	  
Det	  besluttes	  at	  vi	  på	  næste	  møde	  laver	  funktionsbeskrivelse	  (Kirsten	  Thoke	  laver	  et	  udkast)	  
Muligheder	  undersøges	  for	  at	  lave	  frikøb	  af	  timer	  til	  arbejdet	  eller	  om	  der	  kunne	  gives	  et	  vederlag.	  
Brian	  /	  Kirsten	  tager	  dette	  med	  videre	  til	  TR-‐rådet/foreningen.	  Konklusion	  tages	  med	  på	  næste	  
møde	  hvis	  muligt.	  
Nuværende	  netværksansvarlig	  har	  indvilget	  i	  at	  tage	  et	  år	  mere	  –	  klapsalver	  for	  det!!!	  

	  
7) Mødedatoer	  2014	  

• Torsdag	  d.	  6.	  februar	  2014	  
• Mandag	  d.	  5.	  maj	  2014	  
• Onsdag	  d.	  17.	  september	  2014	  
• Tirsdag	  d.	  25.	  november	  2014	  

	  
8) temaer	  til	  møderne	  i	  2014	  

• Krydsfelt	  imellem	  forskellige	  politikker	  på	  arbejdspladsen.	  	  
Senior	  og	  livstilsfaser	  kontra	  større	  krav	  til	  fleksibilitet	  og	  øgning	  i	  arbejdstiden	  for	  den	  
enkelte	  

• OK15	  
• MED-‐arbejdet	  som	  TR	  

Kan	  /	  skal	  opgaver	  
Det	  strategiske	  arbejde	  

• Tillidsreformen	  
• Ledelsesparadigmer	  
• Hverdagsrehabilitering	  

	  
På	  næste	  møde	  skal	  resten	  af	  2014	  besættes	  med	  emner.	  	  
	  
Næste	  møde	  i	  februar	  arbejdes	  der	  videre	  på	  at	  temaet	  bliver:	  MED-‐arbejdet	  som	  TR	  	  
(Kirsten	  finder	  oplægsholder	  og	  samarbejder	  herfra	  med	  netvæksansvarlig)	  

	  
9) Dagens	  tema	  
Fysioterapi	  i	  fremtiden,	  -‐	  oplæg	  v/	  Karen	  Langvad	  og	  Brian	  Errebo-‐Jensen.	  	  
Slides	  fra	  oplægget	  kommer	  med	  referatet	  ud.	  Gode	  debatter	  undervejs.	  

	  
10) Eventuelt	  
	  


