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Verksamhetsbevakning under året
Verksamhetsbevakningen har under året fungerat relativt väl. Styrelsen har under
verksamhetsåret bestått av representanter från kommunal verksamhet och Region Kronoberg,
dock har det saknas representant från privata arbetsgivare/privatpraktiker i styrelsen. Distrikt
Kronoberg har under året inte utnyttjat någon löpande facklig tid. Förhandlingsrådsledamoten
har haft möjlighet att vid behov ge stöttning till medlemmar via i första hand mail och telefon
men även vid ett antal tillfällen via fysiska möten. Även stöttning av arbetsplatsombud inom
Region Kronoberg har i fösta hand skett via mail och telefon. Arbetsplatsombud i övriga
verksamheter (kommunal verksamhet och privata arbetsgivare) har i första hand fått stöd av
förhandlingsrådsledamot eller förbundskansli via mail eller telefon.
Under året har fokus för verksamhetsbevakningen varit;
1. arbetsmiljön inom Primärvårdsrehab. På grund av svårigheter att bemanna
distriktsläkartjänster inom Region Kronoberg har trycket på Fysioterapeuternas
medlemmar inom primärvårdsrehab ökat med ett större antal patienter och ökade krav
på självständighet.
2. Organisatoriska förändringar inom slutenvården
3. Flera kommuner har under året för diskussion med arbetsplatsombud runt nya eller
förändrade samverkansavtal.

Aktiviteter under året
Under året har styrelsen fortsatt påverkansarbetet mot i första hand Region Kronoberg och
Växjö kommun för inrättandet av differentierade tjänster och karriärvägar för Fysioterapeuter.
Som en del i detta träffade förhandlingsrådsledamoten tillsammans med representant från
Sveriges Arbetsterapeuter medverkat till att starta en partsgemensam arbetsgrupp tillsammans
med utvecklingsdirektör, verksamhetschef för FoU och verksamhetschef för utbildning och
lärande inom Region Kronoberg. Arbetsgruppen har syftat till att arbeta fram ett förslag runt hur
Region Kronoberg kan komma vidare med differentierade för fysioterapeuter, arbetsterapeuter
mfl.
Distriktstyrelsen har under året arbetat aktivt med lönefrågan inom Region Kronoberg. Som en
följd av arbetet mot ett minskat beroende av hyrpersonal inom Region Kronoberg får
fysioterapeuter ta ett större ansvar inom såväl primärvård som specialistvård. Som en följd av
detta har förhandlingsrådsledamoten deltagit i diskusisoner med Region Kronobergs
förhandlingschef runt prioriteringar inför lönerevision 2020. Fysioterapeuterna distrikt
Kronoberg har även i samband med detta lämnat våra yrkanden skriftligt till arbetsgivaren.
Distriktstyrelsen har även lämnat yrkanden inför lönerevision 2020 till Regionstyrelsens
personalutskott där vi argumenterar för att det utökat ansvar för patientsäkerhet, ekonomi och
verksamhet bör premieras i kommande lönerevision.

Årsmöte 2018
Årsmöte 2018 genomförs den 11/12 2019.

