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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 mellan 

Fysioterapeuterna och SACO-mandat inom Region Kronoberg, under januari till och med april 

var förhandlingsrådsledamoten föräldraledig och begränsade sitt uppdrag under den perioden till 

verksamhetsbevakning med fokus på arbetsmiljöfrågor, personärenden samt Region Kronobergs 

lönerevision. 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 fokus för verksamhetsbevakningen varit 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. Förhandlingsrådsledamoten har under året varit i kontakt med 

medlemmar från samtliga enheter inom primärvårdsrehab för att ha en dialog runt arbetsmiljön. 

Med grund i detta har förhandlingsrådsledamoten lyft frågan med verksamhetschef för 

primärvårdsrehab samt med avdelningschefer inom primärvårdsrehab. Arbetsgivarsida har varit 

medvetna om den höga belastningen och har även varit öppna för en dialog runt hur 

Fysioterapeuternas medlemmar ska stöttas för att kunna bibehålla en god arbetsmiljö. 

 

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 Fysioterapeuternas 

förhandlingschef samt professionsutvecklare företrädare för Växjö kommun samt Region 

Kronoberg för att diskutera karriärvägar, Fysioterapeuternas specialistordning samt 

specialistutbildningstjänster för Fysioterapeuter enligt den modell som används i Landstinget 

Sörmland. Detta har därefter följts av återkommande dialogmöten mellan 

förhandlingsrådsledamoten och HR-chef samt Verksamhetschef för pirmärvårdsrehab i Region 

Kronoberg. Förhandlingsrådsledamoten har även bjudits in att diskutera 

specialistutbildningstjänster med Primärvårdsrehabs ledningsgrupp, vid det tillfället deltog även 

centrumchef för primärvårds- och rehabcentrum samt HR-samordnare. Frågan kommer att 

diskuteras vidare inom Primärvårds- och rehabcentrum tillsamman med representant för 

Fysioterapeuterna.  

 

Distriktstyrelsen har under året arbetat aktivt med lönefrågan med fokus på i första hand lönerna 

inom primärvårdsrehab i Region Kronoberg. Som en följd av arbetet mot ett minskat beroende 

av hyrpersonal inom Region Kronoberg får fysioterapeuter inom Primärvårdsrehab idag ta ett 

större ansvar i rollen som primärinstans. Det har även pågått projekt för att skriva remisser till 

ortoped och röntgen. Som en följd av detta har förhandlingsrådsledamoten deltagit i 
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diskusisoner med Region Kronobergs förhandlingschef runt prioriteringar inför lönerevision 

2019. Fysioterapeuterna distrikt Kronoberg har även i samband med detta lämnat våra yrkanden 

skriftligt till arbetsgivaren. Distriktstyrelsen har även lämnat yrkanden inför lönerevision 2019 

till Regionstyrelsens personalutskott där vi argumenterar för att det utökat ansvar för 

patientsäkerhet, ekonomi och verksamhet bör premieras i kommande lönerevision.  

 

För att stärka arbetsplatsombuden i sin roll anordnade distriktstyrelsen en 2 dagars 

löneförhandlarkurs i maj. Kursledare var Fysioterapeuternas förhandlingschef. 5 deltagare från 

Distrikt Kronoberg, 1 från Distrikt Uppsala och 1 från Distrikt Blekinge. 

 

Den 23/5 anordnade distriktstyrelen en websänd föreläsning med leg. Sjukgymnast/med Dr Lars 

Berglund från Umeå Universitet med titeln ”Styrkelyft som behandling”. Föreläsningen 

websändes och för att ge så många medlemmar möjlighet att delta och träffa varandra bokades 

lokaler i Växjö samt Ljungby för Fysioterapeuternas medlemmar. Ca 50 medlemmar deltog 

total vid föreläsningen. I samband med föreläsningen deltog även medlemmar från 

Distriktstyrelsen för att synliggöra arbetet samt ge möjlighet för medlemmar att komma i 

kontakt med distriktsstyrelsen.     

 

Årsmöte 2018 
Årsmöte 2018 genomförs den 20/11 2017. Årsmötesförhandlingar inleds med en workshop 

inför 2018 års lönerevision. 

 

 


