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TR-netværket                                                                          

Region Syddanmark  

 

 

Emne: Netværksmøde for tillidsrepræsentanter  

 

Dato: Tirsdag den 5/9 2017 

 

Tidspunkt: Kl. 9.00 – 14.00 

 

Sted: Bramdrupdam Hallerne, Bramdrupskovvej 110, 6000 Kolding  

 

Dagsorden:  

 

0. Valg af mødeleder og referent. 

 Mødeleder – Hanne Bossen 

 Referent – Regin Stark Hansen 

 

1. Opfølgning på referatet fra 8. maj 2017 

Fysio.dk er ikke opdateret mht. TR, referater og mødedatoer m.m. 

Danske Fysioterapeuter står for at lægge dette ud på hjemmesiden, men det 

kræver, at Danske Fysioterapeuter får det tilsendt. Lis og Brian følger op på det. 

 

Referatet fra sidst: 

 Det blev nævnt på sidste møde, at vi af og til er presset på tiden, især om 

eftermiddagen. Der drøftes, hvor meget tid vi skal sætte af til de 4 møder. 

Der foreslås, og besluttes, at vi udvider mødet med en time, så mødet 

fremover starter kl. 8.30 og slutter kl. 14.30, i stedet for fra kl. 9-14. 

 

2. Kort præsentationsrunde (husk navneskilt), gerne med interessante/relevante 
nyheder hjemmefra.  

 Flere kommuner har gennemført trivselsundersøgelsen, Social Kapital, 
nogle kommuner skal gennemføre undersøgelsen i løbet af efteråret. En 
del af disse undersøgelser viser mindre godt psykisk arbejdsmiljø, bl.a. 
pga. manglende tillid til ledelsen. 

 Alle(?) kommuner skal overgå til KMD Nexus og FS3, Fællessprog 3, - 
nogle kommuner er allerede overgået helt eller delvist til disse IT-
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/omsorgssystemer, - overgangen til nye systemer er ressourcekrævende. 
(Rettelse: Mange kommuner overgår til Nexus. Fælles sprog tre har ikke 
noget at gøre med Nexus.) 

 Nogle kommuner skal (endnu engang) spare, og kan ikke komme udenom 
personalereduktioner. Enkelte kommuner kalder det gevinstrealisering!!? 

 Der findes også kommuner i regionen, hvor det går godt, ifølge deres 
udsendte på netværksmødet. 

 
3. Vores rolle som TR - når der skal ske en nedskæring i personale gruppen, 

grundet besparelser. Louise Hedegaard Poulsen står for oplæg og efterfølgende 
kan vi diskutere problematikken. 

 Den efterfølgende dialog mundede ud i gode råd og vejledning om, hvad 
man som TR kan gøre fremadrettet.  

 Hvad der er sket er fortid, og det er ikke os, som TR, der skal tage disse 
kedelige beslutninger.  

 Brug MED-systemet i forhold til at forbedre afskedigelsesproceduren.  

 Brug andre TR fra andre fagforeninger. 
 

4. Brian – nyt fra regionen:  

 OK18 er godt i gang med de indledende øvelser, bl.a. udtag af evt. 
konfliktsteder. 

 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde d. 25.11.2017, pga. 1) 
vedtægtsmæssige ændringer pga. en evt. fusion mellem FTF og LO 2) at 
Hovedbestyrelsen ønsker ordnede arbejdsforhold, især på det private 
arbejdsmarked - der skal derfor tages stilling til en ny kontraktmodel på 
dette område. 

 I 2018 har Danske Fysioterapeuter 100 års jubilæum. Den 17. maj 2018 
bliver der holdt et stort regionalt arrangement i Fredericia, som skal 
markere dette jubilæum. Noter datoen !! 

 De privat praktiserende fysioterapeuter er udtaget til risikobaseret tilsyn, 
som foretages af hensyn til patientsikkerheden. Der udtages 125 CVR-
numre. I 2018 følger det offentlige område. 

 Den 21.11 er der valg til kommunalbestyrelser og regionsråd. Der er 
mange emner vi kan gøre opmærksom på i en valgkamp: fx flere ældre vil 
presse budgetterne, dårlig motorik rammer børns indlæring, flere skal 
genoptrænes, forebyggelse betaler sig, patienterne ligger for meget i 
sengene på sygehusene etc. 

 Brian opfordrer os tillidsrepræsentanter, at kontakte ham, hvis vi står i et 
dilemma, hvor vi ikke ved, hvad vi skal gribe og gøre i. Brug 
regionsformanden, brug TR-netværket og brug sekretariatet. 

 
5.  Valg af en kommunal repræsentant til TR-rådet: 

 Merete Nielsen, Sønderborg Kommune, blev valgt. 
 

6. Valg af suppleant til regionsbestyrelsen: 

 Maria Dorthea Hansen, Vejle Kommune, blev valgt. 
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Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 

 

7. Eventuelt: - Center for mental robusthed – Forslag om at få en oplægsholder 
derfra på et kommende netværksmøde. 
Rikke og Lis kvalificerer et emne til næste(?) møde 
 

 

8. Dagens tema: Orientering om perspektiverne i en kommende fusion mellem FTF 

og LO. Det er politisk konsulent Anders Lorentzen fra Danske Fysioterapeuter, 

der står for dette oplæg. 

 Link til baggrund m.m.: www.loftf2020.dk  

 Op til repræsentantskabsmøde vil der blive afholdt medlemsmøder, hvor 

vi vil blive orienteret om Danske Fysioterapeuter holdning, og der vil være 

mulighed for at komme med input, for eller imod fusion, til vores 

medlemmer af repræsentantskabet, som forhåbentlig derefter er bedre 

klædt på til at tage en beslutning. I Region Syddanmark holdes dette 

møde onsdag den 14.11, kl. 17.30-21 v. Praksisenheden, Kokholm 3 B, 

Bramdrupdam, 6000 Kolding. 

 

 

 

Næste møde er onsdag d. 29. november 2017, - fra kl. 8.30 til 14.30. 

 

 

 

Ang. punktet ”præsentationsrunde” 

Vedrørende Nexus og fælles sprog tre 

Formuleringen kunne være: ”Mange kommuner overgår til Nexus.” 

Fælles sprog tre har ikke noget at gøre med Nexus. 

 

http://www.loftf2020.dk/

