
Fysioterapeuterna Kronobergs Distrikt 200421 

Kallade: DS-medlemmar 

Plats: Digitalt Zoom   

Tid: 2020-04-21 17.00-18.30 

Närvarande: DS medlemmar: Josefin, Julia, Malin, Emma, Mattias, Erika och Esme 

Frånvarande: Johan.  

 

Dagordning 

Aktuella frågor 

1. Nuläget inkl. Corona (Mattias) 

Veckomöte centralt med förbundet. Har varit en del varsel och permittering bland de privata och 

mest i norra Sverige.  

Fråga om Fysioterapeuternas medlemmar och andra arbetsuppgifter. I grunden handlar det först 

om frivilligt ök med arbetsgivare. I andra hand kan det bli en förhandlingsfråga med förbundet, 

hänvisning till 6:e paragraf AB. Vid tveksamheter ska vi kontakta Mattias.  

Om frågan uppstår i kommunerna ska vi kontakta Mattias. Mattias skickar ut info. till 

arbetsplatsombuden.  

Det pågår även diskussion om semester. Uppstår det frågor om semester och uppskjutning ska vi 

också prata med Mattias. Just nu handlar det mest om Regionens verksamheter  

Alvesta Kommun har startat ett COVID-team som består av 2 FT.  

Ljungby Kommun har också startat ett COVID-team med 1 FT. Samt två team som arbetar med 

icke-smittade patienter i ordinärt och särskilt boenden. 

Mattias tipsar om att det finns bra information om fysioterapi och COVID-19 på förbundets 

hemsida.  

2. Svar på två mail ang. facklig tid  

Hur används facklig tid?  

Det anmäls ingen facklig tid från arbetsplatsombuden. Vi utnyttjar inte vår fackliga tid eftersom 

arbetsplatserna oftast har så få medlemmar att det inte genererar någon användbar tid.  

Vilka eller vilken fråga är viktigast för ditt distrikt att arbeta med under året?  

Hållbart arbete för styrelsen? Informationskälla för våra medlemmar ang. COVID 19 båda under 

det akuta sjukdomsskedet samt främst i rehabiliteringen efter akuta sjukdom.  

COVID-19 och behov av stöd och rutiner belyser även behovet av MAR i kommunerna.  

Vilka styrkor och svagheter kan ni se i ert fortsatt distriktsarbete?  

Styrkor: vi har blivit fler i DS 



Svagheter: vi skulle behöva annan spridning från andra verksamheter i DS.  

Vilka behov och utmaningar ser ni inför DS arbete 2020? 

Svårighet att hålla kontakt med medlemmarna och hitta nya kontaktvägar med medlemmarna.  

Vi diskuterar möjligheten att hålla i regelbundna digitala möten, t.ex. lunchmöten med 

medlemmarna/arbetsplatsombud.  

Ett hållbart verktyg att hålla digitala möten med.  

Behov av utbildning till arbetsplatsombuden finns framöver enligt Mattias. 

3. Uppdatering ny och gammal mail 

Vi behöver uppdatera vår mailadress på hemsidan: kronoberg@fysioterapeuterna.se  

4. Nya arbetsplatsombud (Mattias)  

Per-Ola Johansson, lasarettsrehab rehab, Växjö och Anna Gradén, lasarettsrehab Växjö, väljs till 

arbetsplatsombud. 

5. Fysioterapins dag / Genomförande av aktiviteter i år (Julia)  

Pga. rådande läge och COVID 19 är det svårt att hålla i och planera några aktiviteter för 

medlemmarna just nu.  

Julia har varit i kontakt med Eva Ekwall-Hansson som kan föreläsa om yrsel hos äldre digitalt. 

Förslag att anordna detta i samband med årsmötet 2020. Julia kollar när Eva kan i november. 

Förslag: föreläsning kl. 15–17 och årsmöte kl.17.  

Lokal? Vore bra om vi kan anordna flera lokaler på olika geografiska ställen så fler kan vara med 

via länk.  

6. Övrigt  

Nytt möte: Bestäms senare, ev. digitalt DS möte i samband med Mattias information till 

arbetsplatsombuden.  
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