Protokoll för Fysioterapeuterna Distrikt Kalmar

2020-05-14

Plats: Video via Skype
Tid: 16:30-18:00
Närvarande: Caroline Birgersgård, Emma Nilsson, Hanna Kristelius, Kristina Magnusson.
Fanny Ek Norden kommer något senare.

Dagordning
§ 1 Mötets öppnande Mötet förklaras för öppnat.
§ 2 Ekonomi och budget.
i dagsläget.

Kassör - Vi har 23 199,49kr på vårat konto. Behöver ej äska mer

§ 3 Rapport från Regionen

Mycket kring Covid-19. Extra samverkan kring detta. Skrivit under att fysioterapeuter kan
förflyttas till annan verksamhet men varje enskilt fall ska förhandlas. Alla som går in i annan
verksamhet i dagsläget är troligen frivilliga. Finns ett återhämtningsrum på sjukhuset för de
som jobbar med covid patienter. Primärvård fysioterapeuter går in och gör enklare
bedömningar utan att skriva journal. Fysioterapeuterna har påpekat i samverkan att vi tycker
att det är fel att göra så. Vi har journalplikt.
Frågeställning varför ej företagshälsan som går in och gör detta ställs?
Hanna Kristelius har blivit ordförande i SACO. Blev vald till ordförande då ordinarie hoppade
av uppdraget.
Dialog och samrådsavatal löper ut i sommar. Vårdförbundet godkänner ej med samma
mandatfördelning som varit. 2-2-2-1 Kommunal, TCO (vårdförbundet och vision), SACO,
Läkarförbundet. Målet är få till ett nytt dialog och samrådsavtal- Hanna sitter nu i
förhandlingar.
Jobbmässigt i primärvården är det jättelugnt. Har ställts fråga till primärvårdspersonal om att
frivilligt gå in och bemanna på sjukhuset. Är oklart kring introduktioner. Vilka som rör sig
vart och helg/ veckodagar - hur kompetens nyttjas på bästa sätt.
Inte riktigt varit samsyn inom rehabenheterna i länet över hur man ser på riskgrupper och
hantering. Ska de kallas eller inte kallas? Svårt när det blir otydligheter i informationen ut till
personal. Riktlinjer finns på navet samt samarbetsportalen.
Skiljer väldigt tydligt mellan sjukhuset i norr /söder. I Västervik varit klart sedan länge hur
ärenden ska hanteras på IVA. Utbildar personal. Finns en plan för backup om många blir sjuka
hur introduktion av primärvårdspersonal ska ske om det behövs.
Vad vi förstår ej lika tydlig plan i Rehab söder.

Rehab ansvariga för alla uppföljningar av Covid-19 patienter. Diskuteras om neurorehab ska
ringa upp utskrivna patienter efter någon vecka och fråga hur det fungerar i hemmet. Utifrån
behov koppla på rätt rehabinsatser.
Informationsflödena brister – information går ut inom slutenvård och kommun men når inte
alltid ut i primärvården.
Primärvården fått till sig att det kan bli aktuellt för hembesök för att stötta upp kommuner vid
behov. Denna information når ut till anställda på olika sätt.
§ 4 Rapport från Företagarna
Inte så mycket nytt. Följer regionens riktlinjer kring Covid-19. Ej fått några frågor från
kolleger.
Frågor kring ersättningar då man har mindre besök. Tjust rehab samt några till har ett special
avtal med regionen vilket gör att de kan ha digitala besök med ersättning. Övriga privata kan
ej får ersättning för digitala besök i dagsläget. Svårt att få till det digitalt för privata, ej
tillgång till regionens lösning på ett smidigt sätt. Blir i första hand telefonmöten.
Är lite olika hur mycket minskning av antalet patienter som de privata har. Nu får
egenföretagare möjlighet att gå in och jobba i regionen. Frågeställning om det är möjligt för
privata att gå in och jobba i kommun, detta är oklart. Flera frågor som behöver besvaras kring
hur ersättningar för att privata fysioterapeuter ska klara hyror, lån med mera.
Information kring hur riskgruppspatienter ska hanteras i primärvården når ej riktigt ut till
privata aktörer. Kan använda samarbetsportalen för att nå uppdaterad gemensam information
och riktlinjer kring vad som gäller.
Fanny behöver få en lista på alla privata fysioterapeut för att kunna nå ut med information nu
när alla träffar är inställda.
§ 5 Rapport från Kommunerna
Caroline: Anmält 2 nya arbetsplatsombud Frida Jonsson Nybro. Pontus Bengtsson, Torsås.
Överenskommelse med sjukhusen att ha buffert med enklare hjälpmedel på sjukhusen och
kommunerna tar över kostnaderna när patienten fått hjälpmedlet utprovat. (gäller för covid 19
patienter )
Riskanalyser och konsekvensanalys görs – vad vi kan förbreda för värsta senario – ingen
legitimerad personal på plats, många som är i behov av rehab.
Kommunerna förbereder sig på flera sätt för att hantera äldre som har eller haft covid-19.
På Samverkansmöte har beslutats att – vid arbete närmare än 1 meter med patienter i
riskgruppen ska visir användas. Finns information om detta på samarbetsportalen.
§ 6 Rapport från råden
Förhandlingsrådet möte varje vecka. Möte via teams vilket fungerar bra. Mycket frågor kring
förflyttning av personal, semester, arbetstid. Har gjort lite olika i alla regioner – skiljer sig
mycket. Ta kontakt med Hanna eller vår ombudskvinna Tess om arbetsgivare börjar diskutera
semesterplaneringen, ska mycket till för att ändra hela semesterplaneringen.
Distriktsrådet inställt. 26/5 blir det ett teams möte istället. Caroline har skickat vidare svaren
hon fick på de frågor hon mailade styrelsen.
Företagarrådet inget digitalt möte inbokat istället i dagsläget.

§ 7 Fysioterapins Dag
8/9 en tisdag. Uppmuntran politiker eller på arbetsplatserna? Att på så många arbetsplatser
man kan uppmuntra till att arbetsplatsombuden drar igång någon form av facklig information
utifrån vad som är praktiskt möjligt. Tillexempel eftermiddagsträff med fika och pratar om
något tillexempel rörelselyften / löneprocessen.
Gemensam videoföreläsning? Webbinarie med kompetenta fysioterapeuter inom något av de 3
rörelselyften. Styrelsen anser att Äldre är det område som berör flest inom region och
kommun. Behövs moderator för detta.
Kristina skriva ner hur praktiskt ska fungera – upplägg- inbjudan – stora drag vad handla om.
Tid på dagen när flest medlemmar tycker det är ok.
Styrelsen behöver stämma av detta ganska snart framöver.
§ 8 Årsmötet 2020
Brukar vi ha i november. Ofta har vi haft en föreläsare. Vi får se hur läget är. Tänka via webb.
Kan vi ha föreläsare via länk? Kan ha uppkopplingspunkter på några olika arbetsplatser.
Har 15000 i budget för detta.
Styrelsen reflekterar att någon som kan prata om hur man når ut med ett budskap- retorik
skulle vara intressant. Vi återkommer kring detta vid nästa möte. Till nästa möte ska alla ha
tänkt igenom detta och om förslag på föreläsare finns.
Verksamhetsberättelse ska göras inför årsmötet. Eventuellt göra lunch-till lunch på Gränsö för
att förbereda årsmötet beroende på smittoläge.
§ 9 Inför Kongressen
Den kommer bli av på något sätt. Kan bli digital eller om det blir som klustermöten. Vi har
skrivit en motion kring digitaliseringen. Kommer ut förberedande handlingar. Vill gärna ha
styrelsen åsikter på materialet inför kongressen.
§ 10 Övriga frågor
Covid-19- plattformen samt föreläsningar varje måndag rekommenderas. Information och
länk till detta finns på fysioterapeuternas hemsida.
§ 11 Tid och plats för nästa möte
11/6 klockan 16.30-18.30
§ 12 Mötets avslutande
Ordförande förklara mötet för avslutat.

