
Distriktsmöte med Hallands Fysioterapiförbund 18-05-16 

Närvarande: Jenny Harryson,  Heidi Henrik-Klemens, Daniel Augustsson, Jane Brandt, Fredrik 

Andreasson, Housam Ali. 

§1 Mötet öppnas av ordförande Jane Brandt 

§2 Jane Brandt väljs till ordförande, Jenny Harryson till sekreterare och Fredrik 

 Andreasson justerare 

§3 Adjungerad Housam Ali 

§4 Dagordningen godkänns 

§5 Föregående protokoll godkänns 

§6 Bordlagda ärenden: valberedning: Jane Brandt har värvat kollegan Liselott Johansson 

till valberedningen 

§7 Rapport från rådsmötet 16-17/3 – Jane Brandt och Daniel Augustsson 

 Man pratade om hur man skulle organisera sig i framtiden. Man fick lyssna på 

föreläsning med Anna Nergårdh – god och nära vård (dyrt att ha patienter på sjukhus – 

använd primärvården mera) Bygger vidare på Göran Stjärnstedts utredning.  Etiker 

från Linköping föreläste om att vi behöver säga nej – när resurserna inte räcker till.  

 Diskussioner i vardera råd: distriktsordförande diskuterade hur man lagt upp arbetet i 

distriktsstyrelserna t ex tydliga roller i styrelsen, vem gör vad, bra med en vice 

ordförande så att inte allt ligger på en person och flera kan göra jobbet. Fick statistik 

på antalet anmälda arbetsplatsombud. Halland har 22 st. För ett år sedan hade vi 29 

st.  Årshjul och mallar. Riktlinjer för året – vilka frågor ska vi jobba med.  

 Företagarrådet: handlade mycket om alla fysios som jobbar enligt den nationella 

taxan. Ingenting har skett med moderniseringen av den nationella taxan än så länge. 

Ett stort motstånd från SKL – man vill få bort den nationella taxan. Man vägrar att 

förhandla inom den nationella taxan eftersom man inte vill ha den kvar. Regionerna är 

hårdare mot privat praktikanterna än tidigare för att spara pengar.  

 GDPR – inga listor eller register med personnummer får finnas sparade.  

§8 Löne- och avtalsfrågor 

 Löneöversyn Region Halland – rapport från Magdalena skriftligen. Vi gick 

igenom förhandlingsprotokollet muntligt och det lades till handlingarna. 

§9 Intern verksamhet/uppföljning handlingsplan  

 Genomgång av handlingsplan – bordlägger punkten 

 Kurs i arbetsrätt 3-4/10 i Varberg 



 Nätverksträff för förtroendevalda: rapport från de som deltog ligger på google 

drive och kommer läggas upp på hemsidan av Anders Ljungkvist.  

 Fysioterapins Dag 7/9 – Charlotte Chruzander, arbetar med 

specialistförordningen på förbundet. Förslag från Jane Brandt att kontakta 

Marie Sjöden – som jobbar med rehabfrågor inom primärvård. Fredrik kollar 

om kostnaden för föreläsarna med Magdalena Barkström. 

Jenny mailar politiker (Regionpolitikerna) angående lunch på Varbergs Sjukhus 

12-13. Daniel kollar upp någon intressant specialist och frågar om hen vill 

föreläsare.  

Housam skaffar dit journalist och vi tänker på lämpliga patienter att vara med i 

intervju. Jane kollar angående lokal att äta lunchen i. Samlingssalen är bokad 

av Magdalena. AW efter föreläsningen. Daniel kollar upp After Work priser. 

Jenny fixar inbjudan innan semestern.  

 Datum för årsmötet 14/11 Varbergs Sjukhus – Magdalena bokar 

§10 Likviditeten är 20 000 kr idag 

§11 Inkomna skrivelser – ingenting 

§12 Webbsidan och facebooksidan – Jenny gör om gruppen som sluten grupp 

§13 Övrigt 

 Google drive – Jane lägger ut allt gemensamt på google drive. Helena och 

Magdalena behöver skaffa en gmail adress 

 Heidi kollar med Agneta Östlund angående räkenskapsåret och årsmötets 

tidpunkt 

 Patientmiljarden – Jane och Pia hade möte med Marie Sjödén. Det handlar om 

att man ska öka tillgängligheten i primärvården. Det är inte säkert att det 

gäller efter valet. Vårdcentraler kan ansöka om projektpengar. Kan gälla olika 

saker te x om man vill skriva röntgen remisser eller kunna sjukskriva. Pengarna 

ska läggas på utbildning. Tex: Morgan Svensson i Kungsbacka – skriver 

röntgenremisser på Kungsbacka sjukhus. Ramlösa kliniken i Helsingborg.  

 FOU-rådet: Pia Nilsson är nominerad till en plats. Sitter med i FOU rådet.  

§14 Datum för sommaravslutningen  4/7 kl 18 på Havanna  

 

  


