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 Välkomnande och presentationsrunda

 Stefan Jutterdal berättar om aktuella frågor inom förbundet

Namnbytesfrågan Avgift för ny legitimation gäller fortsatt. Förbundet har 
uppvaktat departement och Socialstyrelsen. 
Ny kontakt planerat med departement i mitten av april.

Första gången det händer i Sverige att en yrkeskår byter 
namn. Bara Island kvar som inte bytt namn. 
Alla som betalar för ny legitimation får tillbaka sina pengar 
om/när beslutet om kostnaden på 700 kr ändras.

Utbildningslängd Förbundsstyrelsen har utrett frågan och verkar för 4-årig 
utbildning. 
Mer information finns på Fysioterapeuternas webbplats.

Specialistordning Del i det utbildningspolitiska programmet. 
Specialisttjänster finns i VLL, viktigt att de ej ska vara kopplade 
till person utan till arbetsplats.
Behov att förtydliga indelning av specialisttjänster inför ev. 
statlig specialistordning.

Valmanifest Verka för sjukgymnast/fysioterapeut som första kontakt i 
primärvården vid problem/sjukdomar i rörelseorganen. 



 Rapport från mötet med landstingspolitiker

Viktigt för framgång att bygga på fakta. Stefan var mycket nöjd med valet av forum och
deltagare för detta påverkansmöte. Möjlighet att bygga vidare på upprättade kontakter. 

Bland annat belystes goda resultat från Hemsjukvården i Skellefteå och Kalmar*.

Nästa steg – planer för framtiden
 Träffa även tjänstemannaledning
 Hur bedriver vi påverkansarbetet? 
 Kan vi bli bättre på att engagera oss i nya arbetsuppgifter?
 Bjuda in politiker att auskultera vår verksamhet
 Utvärdera lokala modeller för åtgärder inom Hemsjukvård. Fysioterapiutbildningen 

uppmuntrar dylika projekt – Projektkatalog finns.

 Löneprocessen VLL

VLL kommer inom kort att bjuda in Kajsa Hedin till överläggningar. Avtalet går ut 31 
mars. 

Uppföljning av Jämställda löner har ej skett i VLL sedan 2004 men och ska normalt ske 
var tredje år. Diskrimineringsombudsmannen DO inkopplad

 FaR Hur verkar vi för att få FaR och hemträningsprogram jämställda med 
läkemedelsordinationer inom hemsjukvård?

*) Verksamhetschef christina.erlandsson@kalmar.se kan kontaktas för mer information.




