
TR-netværket 

Region Syddanmark 

 

Emne: Netværksmøde for tillidsrepræsentanter 

Afholdt dato: Onsdag d. 06092016 

Tidspunkt: Kl. 9 – 14 

Sted: Bramdrupdam Hallerne 

Bramdrupskovvej 110 

6000 Kolding 

 

Referat:  

1. Oplæg dagens Emne ved Kent Kristensen. Lektor PhD, SDU: Autorisationsloven.  

2. Opfølgning på sidste referat hvor det blev foreslået, at de ting de rskal til referat fra 

runden ses på mail til referenten efterfølgende.  

Såfremt noget skal mere detaljeret til referat kan dette mailes til tinn@odense.dk 

inden d. 16/9-16.  

3. Runde – hvad rører sig på de respektive arbejdspladser, som har relevans for TR 

arbejdet?  

Hovedtræk fra runden:  

- Der er flere arbejdssteder, hvor der er fokus på besparelser 

- Flere steder har der været, eller er der igangværende lønforhandlinger 

- Der arbejdes på større reel medindflydelse via MEDsystemet.  

- Enkelte kommuner ansætter flere fysioterapeuter.  

4. Nyt fra Regionsformanden:  

- Anbefaler bog: ”Afvæbnet kritik” af Rasmus Willing, som også skal holde oplæg 

på FTF temamøde d. 24/10-16, omkring Ytringsfrihed.  

- Der afholdes regional fagfestival d. 6/10-16 under emnet ”Hvornår er nok, nok?”. 

Alle anbefales at opfordre kolleger til at deltage. Brandgodt program   

- Der er fagstafet på Rygcentret i Middelfart 31/10-16 om Lændesmerter og PTSD. 

Se mere på fysio.dk.  

- Der afholdes netværksmøde (opstart) d. 29/11 for fysioterapeuter, der 

beskæftiger sig med borgere på kanten af arbejdsmarkedet.  

- Der vælges snarest ny TR for fysioterapeuter i psykiatrien i Middelfart, som nu er 

nok til at vælge egen TR.  



- Repræsentantskabet har udover faglige emner også mere og mere fokus på ”alm. 

Løn og arbejdsvilkår”. Desuden arbejdes på hvordan man kan tilgodese 

arbejdsløse medlemmer. Der arbejdes ligeledes på at oprette en 

arbejdsgiverforening.  

- Kirsten Thoke udtrykker bekymring for, at flere patienter takker nej til en 

genoptræningsplan på sygehuset, fordi de kommunale tilbud efterhånden 

opleves så dårlige, så ”det ikke er besværet værd”. Brian Errebo understreger, at 

foreningen ikke kun har fokus på ventetid, men også på kvaliteten i 

genoptræningen.  

- Christian, TR, Nyborg Kommune: Opfordrer foreningen til at beskæftige sig med 

snitflader mellem privatpraktiserende og kommuner. Brian fortæller, at der 

allerede sidder en arbejdsgruppe, som holder arbejder med det.  

5. Orientering fra TR-rådet v/ Lene Lebech:  

- Der er Årskonference for TR d. 4/10 2016. Emnet er ”Aldrig mere for lidt tid”. I 

år er det en 1-dags konference. I 2017 og 2018 bliver det en 2-dages konference.  

- På Årskonferencen skal der vælges en ny repræsentant på den kommunale plads 

i TR-rådet, da Rikke ikke genopstiller. Den regionale plads er også på valg 

(Kirtsen Thoke sidder aktuelt på denne).  

Hvis man er TR og ansat i kommune bedes man overveje om man vil stille op til 

TR-rådet. Det skal helst være en som ikke i forvejen er med i 

repræsentantskabet.  

- TR-rådet oplyser, at man som TR bør være opmærksom på at inddrage 

foreningen i personsager. Ved deltidssygemeldinger hos kolleger, skal der altid 

være en slutdato på.  

- Tina Lambrecht har tilbudt at komme til et første møde i 2017 i forbindelse med 

kravsindsamling til næste overenskomstforhandling. Der foreslås 2 datoer, som 

hun kan vælge imellem, 26/1 eller 2/2 2017. Endelig dato aftales på næste TR 

netværksmøde i november.  

- TR-rådet ønsker en debat om hvilke emner/arbejdsområder de som TR-råd bør 

arbejde med fremadrettet.  

 

Referent Tina Hestbech Nielsen, Odense Kommune 


