Verksamhetsberättelse 2012
Kronobergs distrikt
Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund
Styrelsen för LSR:s Kronobergs distrikt får härmed avge följande verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2012-02-01 - 2013-03-21

Distriktstyrelsen och valda funktionärer
Styrelse fram till årsmötet var:
Ordförande
Sekreterare
Sekreterarsuppleant
Kassör
Kassörsuppleant
Hemsideansvarig
Förhandlingsrådsrepr.
Egenföretagareråds repr.
LSR´s kunskapsnätverk
Firmatecknare
Påverkansansvarig
Medlemsrekryterare

Malin Larsson
Sofia Backåberg
Linda Owesson
Sara Eliasson
Sofia Backåberg
Sara Eliasson
Sofia Backåberg
Sara Eliasson
Emma Odén
Therese Lindberg

Valberedning:
Tina Eliasson,
(styrelsen har inte hittat någon mer kandidat för fyllnadsval till valberedningen
men har försökt att hjälpa Tina med arbetet under året)
Revisorer:
Ulf Gustavsson, Dorothea Urbanek
Under året har Erik Unevik varit aktiv i styrelsearbetet.
Styrelsen har haft DS-möte 120206,120423,120528, 120910, 121022, 121203

Verksamhetsbevakning under året
Landstinget: Ett underskott redovisas för föregående år för primärvårdsrehab,
ny chef tillsätts i nordväst och arbetsplatsombudet är nöjd med rekryteringen.
Sara Eliasson jobbar nu 20% med fackliga frågor i landstinget.
Löneavstämning 3,4 %. Processen har gått bra men det finns inga bra utarbetade
lönekriterier som är specifika för sjukgymnaster inom psykiatrin.
Medianlönen i Kronoberg ligger något över riket och i linje med södra Sverige.
Det fattas sjukgymnaster till vikariat på Alvesta VC och Ingelstad VC.
Sara fick stötta en medlem vid uppsägningsförhandling så det löste sig bra till
slut!
Stefan Carlsson är sjg och ny avdelningschef på Primärvårdsrehab nordväst. Vik
på Alvesta VC är nu tillsatt. Tjänsten i Ingelstad fortfarande vakant. Sara har
haft lunchmöte med arbetsplatsombuden (APO) i Ljungby med god respons och
ska på träff med APO på CLV och psykiatrin i Växjö.

Den nya verksamhetschefen på lasarettsrehab heter Ingrid Karlsson
och är logoped i grunden. Fackliga repr har varit med i rekryteringsprocessen för
tjänsten.
Nätverksträffen i år ska handla om sjukskrivningar, Catrin Mårdh har fått
ansvaret som samordnare. Kjerstin Stigmar som disputerade i dec planeras vara
talare, därför skjuts mötet upp till våren 2013.
Förhandlingsrådsledamot har haft lunchträffar för arbetsplatsombud i Växjö och
Ljungby. Syftet är att få information om vad som händer ute i de olika
verksamheterna, delge information om nya avtal samt skapa kontakt mellan de
olika arbetsplatsombuden.
Kommuner: Har inte varit något gemensamt möte för kommunsjukgymnasterna.
Organisationen ses över i Ljungby och sjukgymnasterna har skrivit en
konsekvensanalys som presenterats för sociala samverkansgruppen och som
ska till politikerna. Göran i Lessebo slutar som arbetsplatsombud pga ny tjänst.
Alla nya arbetsplatsombud
kommer till grundkursen. Stort intresse har visats inför kursen. Sjukgymnaster i
kommunen har kallat till möte med lasarettsrehab Ljungby. Kommun: Bra
respons på konsekvensanalys och inga stora förändringar kommer ske dvs ingen
splittring av sjg.
Utbildningsstopp inom Ljungby kommun. Arbetet kring MAR går
vidare, insändare i smålänningen för två veckor sedan! Diskussion kring MAR
och utbildningsstopp pratades om på förra lunchmötet i Ljungby. Inte läge just
nu i Ljungby kommun att strida för utbildningsstopp pga ekonomiska
situationen. Diskussion kring att ta befintliga medel för att tillsätta
MAR. Det är en långsiktig förebyggande strategi att ha MAR och
MAS för att förhindra utbildningsstopp i framtiden.
Kommun: Ljungby: MAR frågan är lagd på is, utredning håller på. Nerdragning på
25% tjänst i samband med Emmas grav ledighet, togs upp men mycket besparingar
ligger till grund. Stökigt i Tingsryd pga ny chefsorganisation. Fyra nya
arbetsplatsombud varav tre deltog på utbildningen. En till tjänst i Alvesta
kommun och två projektanställningar i Tingsryd.
Privat:

Problem på Carema sjukvård i Växjö pga hög arbetsbelastning och för få
tjänster i relation till antal listade patienter.

Happenings under året:
Årsmötet
I samband med årets årsmöte som hölls i Rygginstitutets lokaler på Norremark i Växjö fick vi
ett trevligt besök av Carina Svarvali från förbundsstyrelsen. Vi diskuterade bland annat
aktuella frågor tillsammans. Årsmötet hölls den 13 mars och vi var 18 medlemmar som först
samlades över en god bit mat, Kerstin Karlsson berättade om Rygginstitutets verksamhet och
därefter hölls årsmötet. Mot slutet fick vi också en rundvandring i lokalerna.
Lsr grundkurs
Planerades till 7-8 Mars, men sköts fram till ht 2013. Kursledare Sara Eliasson och Mikael
från Östergötland. Ca 25 var anmälda från Kronoberg och närliggande distrikt.

Föreläsning
En öppen föreläsning med sjukgymnast Gunilla Frykberg anordnades den 16 april. Inbjudan
gick ut till alla medlemmar. Föreläsningen handlade om vardagsmotorik efter stroke.
Uppresning från sittande till gående är en förflyttning de flesta människor gör ofta. Men för
den som har haft stroke kan rörelsen innebära en utmaning. Sjukgymnasten Gunilla Frykberg
berättade om sin avhandling där hon med bland annat datoriserad laboratorieutrustning
undersökt hur personer med stroke använder kroppen när de reser sig.
Rekrytering
Vi har en rekryteringsansvarig i styrelsen som har fått listor på personer som inte är
medlemmar och som skickar ut brev till dem innehållande medlemsblankett och inbjudan till
After Work. Nya medlemmar i distriktet får välkomstbrev och glassogram.

Forskning i Kronoberg
En ny rubrik på hemsidan finns nu för att samla lokal forskning.
Styrelsen vill jobba för att stärka samspelet mellan forskning och praktik, hur vi kan hjälpa till
att sprida vad som händer lokalt till våra medlemmar. De som har ett färdigt eller pågående
magister-, master- eller doktorsarbete ombeds att skicka in det så läggs det upp på Kronobergs
hemsida.
Läs mer på http://www.sjukgymnastforbundet.se/distrikt/kronoberg

Påverkansarbete/Remissfritt
Politikerträff med Thomas Eneroth och Anna Fransson. Anna Hertting, Birgitta Grahn, Sara
Maripuu, Nicklas Owesson och Malin Larsson hade en politikerträff i Alvesta i nov med
anledning av remissfritt och även frågan om sjukskrivningsrätt diskuterades. Direktaccess var
också ett ämne som lyftes och något man försöker jobba efter bl a i Alvesta. Det regionala
faktabladet delades ut på landstingsfullmäktige i Växjö och följdes upp med mail till utvalda
politiker. Detta resulterade i politikerträff i Växjö med vänsterpartiet efter kontakt med
Lennart Värmby.
Manifestet ”Ättestupa –Folkhälsa” har spridits till tjänstemän, chefer och MAS:ar i
Kronobergs kommuner. Insändare om behov av MAR i “Smålänningen”.
Debattartikeln om Remissfritt skickades ut till sjukgymnastikens dag kom in i
Smålandsposten. Reportage utifrån debattartikel kom med i lokaltidningen Växjö och
Ljungby.
Sjukgymnastikens dag
Biblioteken i Ljungby, Växjö och Alvesta
Sjukgymnaster från olika verksamheter fanns på plats och erbjöd informationsmaterial om sjg
och remissfriheten, enklare balanstest, tips och råd. Information om dagen fanns i lokaltidning
samt affisch på biblioteken. Gånganalys med video utrustning och rörelseanalysprogram
erbjöds i Växjö och var populärt.
Dagen avslutades med trivsam After Work på kvällen.

