
 
Protokoll för Fysioterapeuterna Distrikt Kalmar 2020-08-20 

 

Plats: Microsoft Teams-möte, se inbjudan via mail från Kristina Magnusson 2020-08-12 

Tid: 16:30-18:30 

Närvarande: 

Caroline Birgersgård Kristina Magnusson Emma Nilsson 

Hanna Kristelius Ej närvarande: Fanny Ek 

 

 

Dagordning 
 

§ 1 Mötets öppnande 

 

§ 2 Ekonomi och budget.    Kassör - Vi har inte haft några utgifter sedan förra mötet. Vi har 

23 199,49kr på vårat konto och har förbrukat ca 4 000kr av de tilldelade 60 000kr för året. 

Kommer ej att göra av med alla utgifter som är budgeterat för i och med covid-19 begränsar 

var vi kan göra utöver videomöten. Har tagit in prisuppgifter för övernattning och utrymme 

för deltagande i kongressen på distans tillsammans, summan ligger på ca 5000 kr. Styrelsen 

anser att det finns utrymme för detta i vår budget.  

 

§ 3 Rapport från Regionen 

Fortsatt något olika över länet hur man gör angående fysiska besök – behov.  

De som behöver komma hör av sig och får tid.  

Samma restriktioner för fysiska besök gäller fortsatt. Över 70 år endast besök som ej kan 

vänta. Oskarshamn gör primärvården en del hembesök. Flödet ökar efter sommaren, mycket 

samtal in senaste dagarna.  

Lönerevisionen gjordes enligt plan och den nya lönen utbetalades enligt avtal, det vill säga i 

april. 

Regionen har inget dialog-och samverkansavtal längre. Detta innebär att arbetsgivaren ska 

förhandla och upprätthålla skyddskommittéer med respektive fackförbund. Anledningen till 

att avtalet inte förnyades har med mandatfördelningen att göra. Arbetet med att få till ett nytt 

avtal fortsätter under hösten. Hanna har informerat ombuden och försökt meddela alla 

medlemmar om detta.  

Har inte så många förtroendevalda. Johanna Östberg, jobbar på Västerviks sjukhus, och haft 

flera förtroendeuppdrag har avsagt sig det fackliga arbetet. Behöver få med nya representanter 

som representerar fysioterapeuterna. 

 

 



§ 4 Rapport från Företagarna 

Hanna hört av sig angående ersättning för videomöten. Har gett information kring detta till 

Fanny. Hanna har inte hört av några frågor. Har ej kommit in något från Fanny till mötet. 

 

§ 5 Rapport från Kommunerna 

Caroline ej fått in något från någon kommun. Har varit lugnt i sommar.  

Lönesamtal är uppskjutna till hösten i Högsby kommun.  

 

§ 6 Rapport från råden 

Förhandlingsrådet har ej haft något möte sedan juni. Har möte om två veckor.  

Distriktsrådsmöte om 2 veckor, sker digitalt. Mycket kommer handla om kongressen.  

 

§ 7 Fysioterapins Dag 

En fundering- prata fallförebyggande arbete känns lite konstigt nu när vi ställt in allt 

förebyggande arbete i och med covid-19. 

50-70% med kroniska besvär sämre rehab nu i och med covid. (Stefan Jutterdals artikel i 

veckan). Hur kan vi tänka om för att möta upp behovet som kroniker har? 

Har ej varit i kontakt med personer för att diskutera fallförebyggande arbete.  

 

Ska vi istället lyfta hur kan vi ställa om för att möta upp ett behov hos brukare? 

Använda videomöte. Uppkoppling / arbetsplats. 

Goda exempel på omställning.  

Diskussionsmöjlighet med chatt och räcka upp handen för frågor. 

IT-lösningar och exempel på det. 

Alternativa mötesplatser / lokaler. 

Vad kan vi ta med oss i vårt arbete längre fram. 

 

Ske på arbetstid eller facklig tid?  

Använda ”Vi ställer inte in utan om”. 2 timme erbjuds på arbetstid. 1 timme 

kompetensutveckling och 1 timme fackligt.  

Spärra eftermiddag: 14-16. 

 

Moderator:  

Mötesinbjudningar: Via teams sker inbjudan. Hanna eller Caroline löser utskicket.  

Kristina skriver förslag på inbjudan. Trevligt om alla skriver in arbetsplatsens namn vid 

uppkoppling. Skriv in webbläsare som fördelaktigt används.  

Hitta någon på orterna som kopplar upp sig och håller i trådarna på respektive arbetsplats.  

Facklig information gemensamt – inför kongressen, information om nya LAS-lagarna. 

I samband med detta ha videoträff arbetsplatsombud region respektive kommun.  

 

Finns intresse för videomöte och vilka frågor finns behov av att ta upp? 

Hanna kommer att ha videmöte med arbetsplatsombud under nästa vecka och eventuellt ha 

träffar under hösten.  

 

§ 8 Årsmötet 2020 

Förslag föreläsare Christian Wass. Runt 20000 kr för föreläsning. Alla i styrelsen tycker att 

detta verkar vara ett bra förslag. Fråga om möjligt och digital föreläsning hur det skulle 

fungera. Få förslag på datum i november, efter höstlovet. Caroline går vidare med detta. 

Intresse lämnats från Frida Danielsson fysioterapeut Vimmerby kommun att vara med i 

styrelsen.  



 

§ 9 Inför Kongressen 

Ej fått några handlingar. Kollat nya förbundsstyrelsen. 

Stort byte. Bra med att en del är ganska unga.  Intressefrågorna är lite spridning- tänkt till och 

fångat bredden inom kåren. 

 

§ 10 Övriga frågor  

Inga övriga frågor. 

 

§ 11 Tid och plats för nästa möte 

Torsdag 3/9 klockan 16.30 avstämning inför fysioterapins dag.  

Torsdag 1/10 klockan 16.30. 

 

§ 12 Mötets avslutande 

Mötet förklaras för avslutat. 


