Facklig Kommunträff

21-05-20

Deltagare:
Hanna Kristelius, Region Kalmar, Kalmar distrikts representant i Rådet för arbetsliv och avtal
Tommy Gran, Kalmar Rehabenheten
Lottie Åsenius, Kalmar Socialförvaltningen
Henrik Petersson, Nybro.
Carin Ledhagen, Mönsterås
Pontus Bengtsson, Torsås
Mikael Älgne, Emmaboda
Linda Bjödstrup, Västervik
Sofie Johansson, Oskarshamn.
Caroline Birgersgård, Högsby, Kalmars distriktsordförande och sammankallande till
kommunträffen
Medlemsregistret. Vid löneöversyner ska du som fackligt ombud få en lista från arbetsgivaren
med aktuella medlemmar, du kan sedan kontakta Tess Barrington, vårt centrala ombud som
kan stämma av emot förbundets medlemsregister. Caroline och Hanna kommer också åt
medlemsregistret om det skulle vara något.
Tjänstepensionsavtal. Hanna tipsar om att gå in på förbundets hemsida och söka på pension.
Det finns en facklig grundkurs i pension för förtroendevalda i kommun och region, nästa är 03
juni 2021, 09:00 – 10:30.
Hanna berättar om förbundets Lönepolitiska program som reviderades i januari 2021. Ni hittar
länken här och seminariet om det lönepolitiska programmet:
https://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Forbundets-politik/lonepolitiskt-program/
Diskussion och erfarenhetsutbyte om årets Löneöversynen och var i processen de olika
kommunerna och regionen är.
Hanna lyfter vikten av att som facklig vara med i arbetet med lönekartläggningarna.
Det finns en önskan att vi kan hjälpa varandra om vi delar med oss av de lönekriterier som
arbetats fram. Lönekriterierna ska utgå ifrån kommunens och verksamhetens mål. Bra frågor
att ställa vid arbetet är Vad efterfrågar och vad prioriterar min arbetsgivare?
Vårdkedjan i länet efter svårare covid från LSK till -covidenheten i ohamn till -kommunen
kontra distriktsvård. Henrik berättar om en postcovid patient och dennes erfarenheter av
Oskarshamns covidenhet och rehabilitering.
Sofie, berättar att det är en covid avdelning för dem som inte behöver intensivvård. Det är
ingen rehabavdelning. Hannas kommentar, på våra minnesanteckningar, det var en helt
vanlig vårdavdelning för covid-patienter, inte alls någon rehabavdelning.
Vem gör vad och när och hur länge? Erfarenhetsutbyte
Tanke kring kännedom om patienter så ingen faller mellan stolar samt överrapporteringar.
När börjar man med rehab i hemmet och när är man på covidenhet osv.
Riktlinjer och vad tränas hos vem?
Sofie tipsar om- Nationell plattform för fysioterapeuter om Covid-19. Gå in på moduler så
finns det uppdelat.
https://ki.instructure.com/courses/4193

Linda tipsar om hemsidan langtidscovid.se
Carin delar med sig av information de fått från sin chef: Regionen gör i första hand
telefonuppföljningar efter att patienten med covid19 kommit hem.
Länsgemensamma dokument finns på Samarbetsportalen(regionens hemsida) som jag
nämnde. Där finns de länsgemensamma dokument om rehabilitering vid covid.
Vi kan också kontakta Julia Ström som är samordnare på Länssjukhuset(LSK) om vi har
några frågor kring Covid och rehabilitering. Hennes telefon är 072-2023823 och hennes
mailadress är
julialinnea.strom@regionkalmar.se
Hannas kommentar, patienter som varit inneliggande på sjukhusen får uppföljning via telefon
efter att de har kommit hem. Finns en mall för de frågor som ställs. Tror att det är en kurator
som ringer upp (ej helt säker), finns behov av ytterligare rehab hänvisas patienten till rätt
instans. Fåtal patienter till primärvården i regionen, de kommer främst via hälsocentralen.
Tveksam om det fortfarande är Julia som är samordnare? Hon arbetar som
verksamhetsutvecklare på regionstaben (bytt jobb nu i vår).
Carin tipsar om webbinarium om rehabilitering vid covid-19
https://kunskapsstyrningvard.se/omkunskapsstyrning/nyheter/allanyheter/sewebbinariumomre
habiliteringvidcovid19.1489.html?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_term=
&utm_content=&utm_campaign=december
Då vi nu upplever ett ökat behov av kunskap och stöd om rehabilitering efter covid vill vi
tillsammans lyfta detta med länsgrupp Habilitering/Rehabilitering. Henrik ska formulera
behovet i en skrivelse och sen skickar vi det till Stefan Bragsjö som kan ta upp det i
länsgruppen.
Henrik skickade med denna länk i mail efter mötet. Det är Socialstyrelsens samlade stöd om
postcovid. Postcovid – processmodeller för rehabilitering Stöd till personal och beslutsfattare
i hälso- och sjukvården som kom ut för 3 dagar sedan:
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/20215-7390.pdf
Linda tar upp en önskan om att ha Lön som en stående punkt på dessa möten
Nästa fackliga kommunträff via Teams blir tisdag den 7 september kl 14:45-16

Vid datorn
Caroline

