Protokoll för Fysioterapeuterna Distrikt Kalmar

2020-06-11

Plats: Microsoft Teams-möte.
Tid: 16:30-18:30
Närvarande:
Caroline Birgersgård
Hanna Kristelius

Kristina Magnusson
Emma Nilsson
ej närvarande. Fanny Ek

Dagordning
§ 1 Mötets öppnande Förklaras för öppnat.
§ 2 Ekonomi och budget.
23 199,49kr på vårt konto

Kassör - Vi har inte haft några utgifter sedan förra mötet. Vi har

§ 3 Rapport från Regionen
Mycket lugnare kring covid-19. Inte så många inlagda. Nu finns rutiner och planer fastlagda.
Återhämtningsrummet har fysioterapeuter/ sjukgymnaster gjort olika insatser vilket gör det
svårt- har varit dåligt skött och har ej varit någon samverkan utan samverkat har skett i
efterhand.
2 nya skyddsombud i rehab söder som Hanna pratat med.
Dialog – samverkansavtalet fortfarande ingen överenskommelse om mandatfördelningen- se
tidigare protokoll. Om detta inte finns måste arbetsgivaren kalla till förhandling med varje
enskilt förbund som är involverade. De samverkansforum som finns idag bryts.
Semestrar ska vara klara. Inga förändringar är förhandlade.
§ 4 Rapport från Företagarna
Finns lösning för företagare att få ersättning för videobesök. Förbundet tagit fram ett
förhandlingsprotokoll som kan användas gentemot regionerna. Hanna kan hjälpa till med
detta utifrån att Fanny hör av sig till henne.
§ 5 Rapport från Kommunerna
Är väldigt lugnt nu. Varit lite sen information ibland i samband med utskrivning från sjukhus.
§ 6 Rapport från råden
§ 7 Fysioterapins Dag

Se bilaga 1. Förslag för detta. Diskussion förs kring hur detta genomförs på bästa sätt. Ett
förslag är att använda formulären Fysioterapi gör resultat, som facket tagit fram utifrån fall
och förebyggande av fall hos äldre. Kalmar kommun jobbar med detta- Caroline tar kontakt
med Tommy. Sjukhuset i Kalmar- geriatriken, Hanna kollar upp vem som kan vara bra. Hanna
tar kontakt med primärvården.
Börja presentera med materialet Fysioterapi ger resultat. Personer från de olika
verksamheterna berättar och ger exempel på hur de jobbar fallförebyggande inom primärvård,
sjukhus respektive kommun.
Avsluta med vad tar vi med oss och kan använda oss av i vår vardag.
Den som är moderator styr videomötet. Deltagare ska vara medlem.
Totala tiden vara 2 timmar. 30-45 minuter facklig information och 1 timme webbinarium.
Arbetsplatsombud ger information som är aktuellt för arbetsplatsen. Där det inte finns ombud
kan det finnas webbmöte att koppla upp sig för allmän information. Vi kan lämna ut namn på
arbetsplatsombuden så att de som ej har arbetsplatsombud kan samlas för att få information
och gemenskap.
Fika - arbetsplatsombud fixar detta.
Webbinarie- presentera de olika delarna. Börja med hur man kan använda formulären för att
påverka.
Panel som diskuterar hur förebygger vi fall på bästa sätt.
Första mail till arbetsplatsombud går ut nu. Information i stora drag kring vad vi tänkt.
Uppmuntra arbetsplatsombud att rapportera tillbaka att de planerar att ha någon information.
Hanna gör ett utkast imorgon på ett mail till arbetsplatsombud. Hanna skickar ut till alla
arbetsplatsombud.
§ 8 Årsmötet 2020
Funderat sedan förra mötet om förslag på föreläsare sedan förra gången.
Funderingar går kring att ha en inspirerande person med livsberättelse som kan inspirera.
§ 9 Inför Kongressen
Blir digitalt. Hanna och Caroline koppla upp sig på samma ställe då resa inom landet är ok.
Detta ser styrelsen som ok under förutsättning att det främjar det fackliga arbetet. Kollar upp
om det är möjligt utifrån vår budget.
§ 10 Övriga frågor
God och nära vård: Sammanfattning och kommentarer från förbundet. Kommentarer ska
skickas in 26 juni. Svårt att ha konkreta påpekanden utifrån det som står. Om någon tycker
något kan vi maila Hanna så hon kan sammanställa och skicka detta vidare.
Gilla Jobbet- arbetsmiljö dag- arbetsmiljön sätts i fokus. Har en webbsändning 3/11. Hanna
gjort en intresseanmälan till denna. Kan vi delge detta till alla skyddsombud,
arbetsplatsombud. Information finns på gillajobbet.se- här kan man också göra en
intresseanmälan.
Vi har 2 gamla roll upper. De har varit på förrådet på Hannas jobb. Kommer överens om att
Hanna får slänga 1 roll-up som ej är uppdaterad.
Från Östergötland funderar de på regionsträffen till hösten. De funderar på om den ska

genomföras i höst digitalt eller skjutas upp till våren / Hösten 2021.
Vi i styrelsen tycker att den ska skjutas upp till våren /Hösten 2021.
Förslag kan vara att ha en kortare träff för att endast diskutera kongressmaterialet gemensamt
inför kongressen.
§ 11 Tid och plats för nästa möte
Torsdag 20/8 klockan 16.30. I teams.
Under sommaren mailkonversation med påbörjat arbete kring frågor till fysioterapins dag.
§ 12 Mötets avslutande
Mötet avslutas.

Vid pennan
Kristina Magnusson

