
Facklig Kommunträff 21-09-07  

Deltagare:  

Lottie Åsenius, Kalmar Socialförvaltningen 

Fredrik Tunberg, Kalmar KHS 

Carin Ledhagen, Mönsterås  

Mikael Älgne, Emmaboda  

Linda Bjödstrup, Västervik  

Sofie Johansson, Oskarshamn. 

Caroline Birgersgård, Högsby, Kalmars distriktsordförande och sammankallande till 

kommunträffen 

Hanna Kristelius, Region Kalmar, Regionalt förhandlingsansvarig distrikt Kalmar  

 

Länsgruppen har nu tagit upp vår fråga om den rehabiliterande vården efter Covid-19 och 

kommer ev bjuda in till digitalt erfarenhetsutbyte framledes. 

Lite info om postcovid ifall någon inte har läst: 

Postcovid – behandling och rehabilitering vid postinfektiöst tillstånd efter covid-19 (sbu.se) 
 

Information om att Sös upprättar en permanent covidavdelning: 

https://www.dn.se/sthlm/sos-upprattar-permanent-covidavdelning-vi-kommer-att-fa-leva-
med-det-under-lang-tid-framover/ 
 

Carin efterfrågar gemensamma utbildningar genom facket med kommunerna och regionen 

om intresse finns om vad som är aktuellt inom ex: ortopedi, andningsvård och neurologi. 

 

Diskussion om hur olika det ser ut inom regionen, både inom sluten- och öppenvård, samt 

olikheter inom kommunerna. Hur kompetensplaner görs och efterlevs.  

 

Fredrik sammanfattar: att kommunerna troligen har mera intresse av att samarbete 

sinsemellan vad gäller utbildningar. Förslagsvis börja med ortopedi inriktning på rehabilitering 

vid höft- och knäplastik. Ta kontakt med kollegorna Anders och Olga på Oskarshamns sjukhus 

och genom fackets Teams bjuda in medlemmar till en timmas digital utbildning.  

Arbetsgrupp skapas för detta första utbildningstillfälle Carin, Mikael, Hanna och Caroline. 

 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sbu.se%2Fsv%2Fpublikationer%2Fsbu-bereder%2Fpostcovid_levande_oversikt%2F&data=04%7C01%7Ckalmar%40fysioterapeuterna.se%7C75701708e4764366d78208d9689588eb%7C90a2c7affc434d36b966e53f6e008715%7C0%7C0%7C637655813726850451%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2Bv3nas0mXqYxvlgw9NIkUttMzWe2cQ04vcjch9Kx7iE%3D&reserved=0
https://www.dn.se/sthlm/sos-upprattar-permanent-covidavdelning-vi-kommer-att-fa-leva-med-det-under-lang-tid-framover/
https://www.dn.se/sthlm/sos-upprattar-permanent-covidavdelning-vi-kommer-att-fa-leva-med-det-under-lang-tid-framover/


Hanna tar upp vad Rådet för arbetsliv och avtal jobbar med nu bla att ta fram gemensamma 

yrkanden som kan användas vid löneöversynerna. Det gäller bla inrättandet av 

specialisttjänster.  

 

Sofie berättar att hon ska få ta del av Oskarshamns lönekartläggning på samverkan. 

Hanna trycker på att lönekartläggning ska göras i samverkan. 

Lottie tar upp lönekriterierna – vi tar gärna del av de kommuner som har gjort lönekriterier 

för fysioterapeuter så att vi inte behöver uppfinna hjulet helt igen.  

Caroline ber att få in förhandlingsrapporterna av löneöversynen 2021, separat mail kommer 

om detta. 

Nästa möte 4/10 -21 kl 14:45-16 

 

Vid datorn  

Caroline Birgersgård 


