
Verksamhetsberättelse Fysioterapeuterna Jönköping 

Verksamhetsåret 2018 

Följa ett yrke i rörelse 

16: maj - Nationell satsning där vi på distriktsnivå har uppmuntrats att bjuda in politiker till 

olika verksamheter där vi fysioterapeuter är verksamma. Vi valde att genomföra detta på 

prov i år och Habiliteringen blev första verksamhetsområde. Maria Frisk (KD) som var 

Ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård under den aktuella mandatperioden bjöds 

in till att medverka under en förmiddag på Habiliteringen, Länssjukhuset Ryhov.  

Maria visades runt i aktivitetshuset där fysioterapeuterna till störst del arbetar. Hon 

medverkade sedan under två timmars aktivitet med barn, föräldrar och ansvariga 

fysioterapeuter. Barnen genomförde postoperativ träning i lekfull anda och Maria fick själv 

prova på några av aktiviteterna. Föräldrarna fick möjlighet att föra dialog med Maria kring 

sin syn på barnens situation vilket var mycket uppskattat. Efter aktiviteten samtalades mer 

generellt gällande fysioterapeutens arbete inom habiliteringen. Maria uttryckte efteråt att 

hon uppskattade att det var ett levande studiebesök då hon tidigare bara besökt 

habiliteringen och fått information presenterat.  

I anslutning till studiebesöket mötte Ordförande Johanna Mosell upp Maria och ansvarig 

fysioterapeut på habiliteringen för att fortsätta samtala mer övergripande gällande 

fysioterapi. Vi fokuserade då på de tre rörelselyft som tagits fram på nationell nivå.  

Medlemsmöte 

18:e april: Hölls på Science Park.  

Fackligt tema; patientmiljarden/personalmiljarder. Torbjörn Bidebo, ombudsman på 

Kansliet, informerade om innebörden samt ansökningsprocessens förfarande.  

Professionstema; E-hälsa. Kristin Gustafsson höll presentation om sitt arbete E-hälsa samt 

andra goda exempel. Sammantaget blev det god uppslutning samt givande diskussioner 

på båda temana.  

Fysioterapins dag 

7 september: Goda initiativ från medlemmar i distriktet uppmuntrades. Styrelsen var 

behjälplig med material samt utbetalade ett litet ekonomiskt bidrag för att möjliggöra 

aktivitet.  
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Nationella mötesdagar 

Representanter från styrelsen har deltagit vid olika råd som vi inbjudits till under 2018.  

 

29-30 september: Västervik. Johanna Mosell och Karin Åhlin åkte tillsammans till träffen 

som hade tema Påverkansarbete. Stefan Jutterdal informerade i anslutning till träffen 

gällande pågående och kommande aktiviteter på nationell nivå.  

Utbildning Fackligt förtroendevalda 

11-12 oktober: Science Park. Tema arbetsrätt. Torbjörn Bidebo, ombudsman kansliet, 

ansvarade för utbildningen.  

 

Förhandlingsråd Agneta Siebers har hållit i kort facklig information om löneprocessen via 

videolänk vid några tillfällen.  

Löneprocessen/medlemsärenden 

Förhandlingsrådsrepresentant och primärvårdsrepresentanter har medverkat i 2018 års 

lönerevision vilken har genomförts enligt dialogmodellen.  

 

Individuella ärenden har stöttats på lokal nivå.  

Övrigt påverkansarbete 

Ett första möte hölls med nyanställd projektledare inom kommunen; Ökad rörelse i skolan. 

Samtal kring vikten av att alla elever får förutsättningar att öka sin rörelse och kring behovet 

av anpassningar och professionell hjälp för vissa individer. Vi fysioterapeuter vill vara 

självklara dialogpartners i den kommande satsningen. Vi framförde även vår syn på behovet 

av fysioterapeuter inom elevhälsan.  

 

Förberedelser inför påverkansmöte om specialisttjänster och karriärvägar som kommer att 

hållas i början av 2019.  

 

 

 

 


