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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. Förhandlingsrådsledamoten har under året arbetat full tid fackligt fördelat på 20 
% för Fysioterapeuterna och resterande tid på SACO-mandat. Den huvudsakliga fackliga 
tiden för Fysioterapeuterna har varit riktad mot Region Kronoberg i egenskap av största 
arbetsgivare i distriktet, enskilda medlemmar och 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 en 
fortlöpande genomgång av förtroendevalda påbörjats för att säkerställa att 
kontaktuppgifter med mera stämmer.  

Aktiviteter under året: 

Styrelsen har under året arbetat med att stärka Fysioterapeuternas arbetsplatsombud i 
deras uppdrag. För att åstadkomma detta har det under vårens arrangerats en facklig 
grundkurs i Växjö med 7 deltagande arbetsplatsombud, detta i samarbete med Michael 
Hjerne från distrikt Östergötland/förbundsstyrelsen. Innan sommaren arrangerades även en 
tvådagars kurs i Praktisk arbetsrätt, kursansvarig vid detta tillfälle var Pia Stråhle, 
ombudsman vid Fysioterapeuternas kansli. 10 arbetsplatsombud från distrikt Kronoberg 
genomgick praktisk arbetsrätt. Under året har styrelsen även arbetat för att 
uppmärksamma våra arbetsgivare inom offentlig sektor på den ökande svårigheten att 
rekrytera fysioterapeuter/sjukgymnaster. Under året har det varit svårt att tillsätta 
vakanta tjänster inom framförallt kommunal sektor. Från distriktsstyrelsens sida har det 
allt svårare rekryteringsläget lyfts som ett arbetsmiljöproblem för våra medlemmar, det 
har även förts en dialog med flera arbetsgivare om vägar för att bibehålla och rekrytera 
fysioterapeuter/sjukgymnaster. Den 19/9 träffade Mattias Cloodt (Förhandlingsrådsledamot 
distrikt Kronoberg) och Susanna Håkansson (arbetsplatsombud Rehabkliniken/Smärtrehab 
Region Kronoberg) Per-Henrik Nilsson (Hälso- och sjukvårdsdirektör Region Kronoberg) och 
Ingeborg Franzén (Hälso- och sjukvårdens utvecklingsdirektör Region Kronoberg) för 
fortsatta samtal om fysioterapeuters karriärvägar, differentierade tjänster och 
specialisttjänster. Under mötet diskuterade vi bland annat hur fysioterapeuter med 
fördjupad kunskap/specialistkompetens inom mental hälsa kan vara en resurs inom 
primärvården i ljuset av ett ökande antalet patienten mer psykisk ohälsa och 
muskuloskeletala besvär inom första linjens vård.  

Årsmöte 2016 

Årsmöte 2016 genomförs i samband med nätverksträffen den 8/11 2016. 
Årsmötesförhandlingar inleds efter att nätverksträffen avslutats. I samband med årsmötet 
kommer Fysioterapeuternas kongress 2016 att diskuteras under övriga punkter.   

Regiondagar 

1-2 oktober arrangerade distrikt Gotland regiondagar i Visby. Mattias Cloodt 
representerade Distrikt Kronoberg under dessa dagar. Under Regiondagarna låg fokus på att 
diskutera kongresshandlingarna inför Fysioterapeuternas kongress 2016. Marie Granberg 
och Pia Nilsson (distrikt Halland) närvarade som representanter för förbundsstyrelsen. 



Utöver detta fick vi möjlighet att utbyta erfarenheter mellan distriktet och chans till 
trevligt umgänge och nätverksbyggande.  

Nätverksträff 2016 

Nätverksträff 2016 är planerad till den 8/11. Nätverksträffen arrangeras i år i samarbete 
med Växjö kommun. Distriktsstyrelsen står för finansieringen av nätverksträffen. Fokus 
under nätverksträffen är förflyttning, Sofia Backåberg presenterar sin avhandling lärande 
med stöd av video och reflektion för rörelsemedvetenhet och rörelseförändring. Utöver 
detta presenterar Fysioterapeuter/sjukgymnaster från Växjö kommun sitt arbete med 
förflyttningsutbildning i kommunens olika verksamheter. 


