
Referat fra TR-netværksmøde d. 08.05.17 

 

0.Valg af mødeleder og referent 

Mødeleder : Rikke Kruse  

Referent : Lis Jensen  

1.Opfølgning på referatet fra 2. februar 2017 

Der er korte spørgsmål til nogle at de punkter der blev taget op i oplægget fra Tina Lambrecht  

2. Kort præsentationsrunde (husk navneskilt), gerne med interessante/relevante nyheder 
hjemmefra.  
- Der har været overenskomstforhandlinger med de private områder - og Falck endte i forligsinstitutionen . 

HB har godkendt resultatet, da det var D-fys opfattelse , på trods af det dårlige resultat, at det var det bedst 

opnåelige. Det var en meget uheldig proces, og de fik indtrykket af at de ikke blev hørt, og fik ikke en reel 

chance for at forhandle. Det var en meget dårlig oplevelse og der var ingen forhandlingsvillighed for 

modparten.  

- Esbjerg Kommune : Alle kliniske undervisere er blevet opsagt og der er blevet lavet nye vilkår for disse 

stillinger. De er nu ansat som delvis trænende terapeuter og delvis KV, det vil ledelsen ikke længere have, 

så der skal ansættes nye vejledere. Man kan som KV, søge sin egen stilling igen. Hvis man ikke vil fortsætte 

som KV er man garanteret sin egen trænende stilling på fuld tid.  

- Der har været en del omstruktureringer i Odense kommune, så der har været stor udskiftning på TR-

pladserne, så der er nu en del nye ansigter til vores møde.  Velkommen til   

De gamle TR-er har også givet udsagn om at de har haft en oplevelse af at det hele var så topstyret, så de er 

fratrådt, fordi de ikke havde lyst til at sidde der længere.  

Der har været afholdt forhandling 2 kursus, og der er store roser til det fra de TRer der har været med.  

Der har også været afholdt Sæt TR-rollen i spil, og det lyder det samme - stor ros   

- Det regionale område: Der har siden OK11 været fridag hele 1. maj. Den dag er nu blevet afholdt som 

fridag, på med de vilkår at det skulle være i det omfang arbejdet tillader det. Nu mener ledelsen at det ikke 

kan lade sig gøre at lukke for afdelingen en hel dag - og at patienterne ikke kan undvære behandling i 5 

dage, så derfor er der lidt uro omkring dette. Det kan jo godt lade sig gøre i påske og pinse og så videre. Det 

vil blive taget op i MED på OUH  

- På OUH har man nedsat en arbejdsgruppe / projekt hvor man vil forsøge at få udarbejdet et redskab til 

udregning af hvordan man finder ud af hvor mange penge der ligger i ny løn. Det viser sig at være lidt 

vanskeligt, da ledelsen og medarbejdersiden grundlæggende har forskellig opfattelse af hvordan ny løn er 

opstået. Ledelsen mener at de forhandlede midler udregnes i kronebeløb, mens TR-erne udregner i %.          

Vi afventer med spænding gruppens arbejdsresultat.  



- Psykiatrien er udfordret lige nu, med at de skal til at beskrive hvad de laver og hvordan man kan få lavet 

en form for afregningsmodel, som synliggør hvorfor man skal have terapeuter kontra sygeplejersker. 

Ledelsen har pointeret at terapeuterne ikke er lige så effektive /indtjener mindre end sygeplejen. De føler 

sig presset, men ser samtidig en god mulighed for nu at kunne synliggøre hvad det er terapien laver.   

Der blev talt en del om rehabiliteringsterapeuter i kommunerne.  

Lis fra Haderslev vil rigtig gerne bede TR-erne i kommunerne om at få lov at se de funktionsbeskrivelser der 

findes på hverdagsrehabiliteringsterapueterne i jeres kommune. Send den gerne til : lijn@haderslev.dk  

3.Orientering fra TR-rådet v. Carsten Bladt 

Suppleantpladsen i TR-rådet vil stå vakant til næste valg.  (Carsten er ansvarlig for at dagsordensætte dette 

valg i efteråret 2018) 

- De arbejder i forskellige udvalg og afholder de organisatoriske kurser.  

- Husk at melde jer til Kick-off konferencen d. 09/06 i Odense 

-  

4.Valg til regionsbestyrelsen - Lis Jensen og Rikke Kruse er på valg og genopstiller begge gerne, 

men alle der har lyst kan opstille. 

 Lis Jensen og Rikke Kruse blev genvalgt for en 2 årig periode  

 Carsten Bladt blev valgt som suppleant. (indtræder ved varigt forfald af en af de 

ordinære medlemmer)  

Valgproceduren skal foregå i foråret, hver andet år. Det er vigtigt at det bliver afholdt inden 

generalforsamlingen i Region Syddanmark, for at sikre valggrundlaget til bestyrlsen.  

De valgte har ansvaret for at dagordensætte punktet på forårsmødet i ulige år.   

4:A - Valg af netværksansvarlig :  Anne Linde   Langelands kommune. Tillykke med valget   

5. Kl. 11.00 -14.00 Dagens emne : ”Ledelsesret vs. Autorisationslov”, samt ”Fysioterapeuters 
journaliseringspligt.” 
Brian Errebo-Jensen, regionsformand   og Gurli Petersen fra Danske Fysioterapeuters sekretariat.  

- Slides og supplerende materiale sendes ud med referatet. 

6. Emner til kommende møder 

- Hvordan agerer man som TR i forbindelse med psykisk presset arbejdsmiljø - hvad er vores 

konkrete rolle når ledelsen giver flere opgaver, og hvilke områder er TR og hvilke er AMIR.  

Hvordan lærer vi at passe på os selv.  

OK - 18 - kravsindsamling.  

Rikke Kruse og Lis Jensen kvalificerer et emne og inviterer en evt. ekstern oplægsholder.  

mailto:lijn@haderslev.dk


 

 

7. Evt.  

Fremtidige møder 

Kan vi starte møderne 8.30 - også fordi det er presset over middag.  

Kan vi spise frokost kl. 12 i stedet fremover.  

Eftermiddagskaffe  - er den nødvendig ? Eller bare kan kagen undværes - og hvad er 

prisforskellen ?  

 

 

  

 

 

 


