Fysioterapeuterna Kronobergs Distrikt
Dagordning för styrelsemöte 190402
Kallade: DS-medlemmar
Plats: CLV, Zeus
Tid: 2019-04-02 17.00-18.00
Närvarande: Erika, Johan, Esme och Julia
Dagordning:
Check-in
Aktuella frågor? Bekymmer? Ljungby kommun har svårt fortfarande med rekryteringen. AT har
däremot varit en prioriterad arbetsgrupp i år trots rekryteringssvårigheter bland fysioterapeuter.
Ordförandeträff Stockholm: Distriktsråd. Dialog om påverkansarbete, det känns att förbundet gör
väldigt mycket kring karriärvägen och specialisttjänster. Det pratades om hur förbundet arbetar
utifrån kongressmålen. Dialog om Regionsdagar som inte alla har. Erika framförde att vi i Kronoberg
såg Regionsdagar som en fördel. Förbundsstyrelsen ska lyfta frågan och ta fram tydliga mål om vad
Regionsdagar ska omfatta samt att det ska finnas för alla – om alla district vill ha dagarna.
Det pratades om att DS ska arbeta vidare med kongressmålen och ev. lägger upp på hemsidan. Det
pratades även om “verktygslådan” som finns för alla som har DS uppdrag. I verktygslådan finns
mallar som kan användas för olika ändamål.
Förbundet arbetar vidare med funktioner på hemsidan, bl.a. en funktion för att skicka ut mail till alla
medlemmar i disktriktet. Det går bra att boka Tess Barrington på ett digitaltmöte för att informera
om GDPR och annat.
Rörelselyft: Det pratades om hur vi kan arbeta vidare med dessa. Det kommer anordnas
“frukostseminarier” som även livesändas via hemsidan (kommer även kunna ses i efterhand). 16/5
fallprevention
Nysatsning: Fysioterapi ger resultat! Utformad som tidningssida med faktaruta och evidens om
fysioterapeutiska insatser. Vi kommer kunna beställa faktabladen till Fysioterapins dag och till
tjänstemän och politiker. En hemsida med samma namn kommer skapas, ev. klar till Fysioterapins
dag 2019.
Dialogärenden/Beslutsärenden
Fysioterapins dag – Hur gör vi? AW? Vi bestämmer en lättare Fysioterapins Dag.
o Ska vi arrangera någon aktivitet? – Ansvarig?
Nätverksträff – årsmöte. Det har varit dåligt deltagande på årsmötet de senaste åren. Det kommer
fler på nätverksträffen och då har några stannat på årsmötet. Det vore bra att hitta en föreläsare
som intresserar både kommunen och regionen. OMI, OMT? Växjö kommun har bra kontakt med
OMI – kanske möjligt att lägga en föreläsning för nätverksträff i samband med en befintlig kursdag?

o Bestämma datum – preliminärt 12 eller 19/11.
o Föreläsare – Ev. OMI? Lars Kron? Anders Agetorp? Johan kollar upp lite till nästa DS mote!
o Lokal - ? – Region/LNU? Mattias kollar Region och Johan LNU.
o Inbjudan, när går den ut? Vore bra om vi kan få ut inbjudan 1/9.
o Valberedning – svårt att få fram ev. DS medlemmar. Ev. en intresserad Veronica Lindow som
kommer bjudas in på nästa medlemsmöte.
Samarbete med Aktiv rehab – kurs i Ultraljudsdiagnostik från Timmy på Aktivrehab.
o De kommer att arrangera kurs i september, en halv dag. Vill vi vara med och
finansiera fika (och då stå med på inbjudan)? Hjälpa till att sprida info?
Vad ger det för vinst? Blir det billigare för medlemmarna? Hur gör vi med andra kurser?
Har förbundet någon ställningstagande gällande sponsring av kurser? Erika kollar om det finns något
beslut om detta.
Vi beslutar att vi kan hjälpa honom med spridning av information!

Arbetsgivarkontakter/påverkansarbete
o Socialdemokraterna i Regionen vill träffa oss för att prata om hur vi ser på
Fysioterapeuternas roll i framtidens vård. Försöka bjuda in oss även även till andra partier?
Förbundet ser positivt till att vi träffar politiker.
DS tackar ja till Socialdemokraternas inbjudan – Mattias håller i detta.
o Vilket behov finns i kommunerna? Vem bjuder in?
Mattias och Torbjörn från förbundet centralt träffade Växjö kommuns politiker 2018 och diskuterade
specialisttjänster – viktigt att mötet följas upp. Mattias får uppdrag att kontakta Eva Ekman. Johan
kan vara med på ett sådant mote.
Övriga frågor?
Regionsdagar blir i Östra Götaland i år. Datum har inte kommit än.

Nästa DS möte
4/6 kl.17. Lokalen Zeus på CLV

