
Fysioterapeuterna Kronobergs Distrikt 191008 

Kallade: DS-medlemmar 

Plats: CLV, Zeus 

Tid: 2019-10-08 17.00-18.00 

Närvarande: Erika, Johan, Esme och Julia, Mattias och Malin  

Dagordning 

Aktuella frågor 

Växjö upplever ett något lättare rekryteringsläge.   

Ljungby hyfsat stabil men något turbulent i ledningen. Ljungby försöker arbeta med rätt insats till 

rätt person samt inrättning av MAR tjänst.  

Mattias har varit i kontakt med Uppvidinge och Älmhult om deras nya samverkansavtal. Regionen 

hör Mattias inte så mycket ifrån men allmänt är de inte nöjda med sina löner. Samarbete i våras med 

Arbetsterapeuterna om differentierade tjänster. Efter sommaren har arbetet legat på is från 

arbetsgivaren – troligen pga. att det saknas Regiondirektör just nu samt det ekonomiska läget.  

Det är svår rekryterat allmänt inom Regionen.  

Mattias har haft en del kontakt med Socialdemokraterna som visat intresse för rehab. Mattias 

upplever att det finns intresse bland högre organisation för differentierade tjänster men Regionens 

ekonomiska läge bromsar processen.  

Sörmland har genomfört ett arbete med specialistutbildning till 15 personer under en treårsperiod 

på 20 %.  

Det finns en FT i Alvesta som har en Masters men ingen specialistutbildning och en AT med 

specialistutbildning. Det finns dock inga specialisttjänster i Alvesta kommun. Alvesta har fått en ny 

personalchef från Göteborgs Stad som är intresserad av att skapa karriärvägar. I Alvesta arbetar man 

mycket med ordinationer och hur dessa ska genomföras av omvårdnadspersonal som många gånger 

saknar grundkompetens. Malin (som är MAR) ifrågasätter sina paramedicinare om ”hur” de lämnar 

ut sina ordinationer – HSL ansvaret. Istället för att ifrågasätta varför personalen inte signerar osv. så 

kanske man ska fråga ”varför kan vi inte utföra det själva?”  

Återkoppling Regionträff  

Gotland och Blekinge sakandes på träffen i Linköping som anordnades av Östgötalands styrelse.  

Förbundsdirektören Helena Peppa var inbjuden och pratade organisationsöversyn. Från förra 

kongressen bestämdes det en sådan översyn. Hon pratade om de förändringar som kommer att ske 

framöver. Det ska finnas en vice-ordförande funktion på 25 % - avlönade arbete istället för arvode 

som istället gäller för styrelsen (förutom ordförande). Förbundsstyrelsen ska minskas.  

Hälsosjukvårdsstrategen var också med. Hon pratade om olika karriärvägar för FT som är på gång. 

Viktigt att det finns karriärsteg. HR strateg var också med från Regionen som berättade om 

karriärvägarna som har tagits fram. Dessa har även delats med kommunerna i Östgötaland.  

Deltagarna diskuterade även om de lokala distrikten och det arbetet de genomfört under året.  



Sörmland har fått till en styrelse nu efter många år. De andra styrelserna är ganska stabila 

fortfarande.  

Det pratades lite kort om kongressen. Om det skulle skickas en gemensammotion. Många tycker 

räkenskapsåret är svårarbetat. Albert skulle kolla upp detta lite.  

Ordförande och förhandlingsrådet inom DS skulle få åka på Fysioterapin för att delta på 

rådsdagarna. Istället tyckte deltagarna på Regionsträffen att varje DS ska få själv avgöra vilka DS 

medlemmar utnyttjar platserna till Fysioterapin.  

Frågan skickas till Blekinge om att anordna Regionsdagarna 2020. Förslaget blir att träffen ske på 

våren framöver. Det är sent att ändra till 2020 men från 2021 blir träffen till våren.  

Årsmöte 2019 

Styrelsemedlemmarna har inte haft möjlighet att anordna någon nätverksträff i år. Tanken var att 

hålla årsmötet i samband med nätverksträffen.  

Årsmötet bestäms till den 26/11 kl. 17 på CLV. DS Kronoberg bjuder på middag efter för de 

medlemmarna som vill.   

Erika och Mattias kan tänka sig sitta kvar men vill släppa på de tunga posterna (ordförande och 

förhandlingsråd).  

Styrelsen behöver nya medlemmar! Malin kommer ta kontakt med några ev. intresserade. Vi pratar 

om att rikta ett utskick med aktuella professionsfrågor som kan intressera våra medlemmar och som 

vi inom DS vill arbeta aktivt med. Valberedningen ger ett förslag på styrelsen 2020 och ev. 

intresserade ska gå igenom valberedningen.  

Punkter till dagordning: aktuellt från förbundet till exempel hur DS arbetar med differentierade 

tjänster och MAR frågan (karriärvägar).  

Befintlig styrelse ställer upp till omval men posterna bestäms senare.  

Val till kongress 2020   

På årsmötet ska det väljas vilka ska gå på kongressen i november 2020. Alla medlemmar kan delta på 

kongressen men de måste uttrycka intresse och bli vald på årsmötet. Den (de) som går måste vara 

beredda att läsa igenom alla motioner och deltar aktivt i kongress.  

Utskick till medlemmar  

VI kommer sammanställa något slags utskick till medlemmarna om årsmötet och val till kongress 

2020.  

Val av arbetsplatsombud 

Angelika Kraft väljs som arbetsplatsombud på Ljungby lasarett.  

 


