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Styrelse 2022 
Ordförande:    Mikael Hjerne 

Vice ordförande:    Sebastian Buck 

Regionalt förhandlingsansvarig/kassör:  Albert de Haan 

Sekreterare:   Elvira Hörman 

Ledamot/webbredaktör:  Sara Barsjö 

Ledamot:    Evelina Israelsson 

Ledamot:    Fanny Barkarö 

Adjungerad och representant i rådet för företagande: Maria Bohman 

Styrelsen har genomfört 10 protokollförda möten under verksamhetsåret, både 
digitala och fysiska möten har genomförts. Studentrepresentant har varit 
inbjuden till styrelsemöten under året. 
 

Prioriterade områden & mål 2022 
Prioriterade områden i distriktets verksamhetsplan har gått i linje med 
prioriterade områden i förbundsstyrelsens verksamhetsplan. 

Omställning i samhället och för professionen 

Mål: Ökad kännedom om omställningen mot en nära vård 

Aktiviteter: Distriktsstyrelsen har genomfört en studiecirkel med fokus på ”Nära 
vård”, syftet med studiecirkeln har varit att utveckla det lokala 
påverkansarbetet. Information om styrelsens arbete har medlemmarna fått via 
nyhetsbrev, sociala medier samt vid digitala dialogmöten.  

Under året har styrelsen genomfört två möten med medicinskt ansvariga för 
rehabilitering (MAR) i syfte att samverka kring kompetensförsörjningsfrågor, 
omställningen mot en nära vård, utveckling av kompetens-/karriärstegar inom 
kommunerna etc. ett arbete som fortsätter kommande verksamhetsår. 
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Professionsutveckling 

Mål: 
• Alla kommuner och regionen ska få kännedom om förbundets 

moderniserade specialistordning 
• Fysioterapeuter inom elevhälsan inom alla kommuner 
• Bättre villkor för kompetens-/karriärutveckling i professionen – möjlighet 

till specialisering samt ökat antal specialisttjänster 
 

Aktiviteter: Möten med politiker och tjänstemän i regionen – arbete kvarstår 
avseende politikerkontakt inom kommunerna. Frågan lyfts i samband med 
överläggningar vid löneöversyn i både regionen och kommunerna. Villkoren för 
kompetensutveckling och forskning har lyfts vid möten med HR-strateger inom 
regionen. Två möten har genomförts under verksamhetsåret med Medicinskt 
Ansvariga för Rehabilitering i kommunerna (se ovan).  
På ”Internationella Fysioterapins dag” genomfördes en medlemsdialog samt ett 
seminarium, med förbundets FoU-chef Cecilia Fridén, om förbundets nya 
moderniserade specialistordning och kompetensutveckling för professionen. 
Frågan kring elevhälsan har till viss del pausats under 2022. 

Hållbart arbetsliv med bättre villkor och stärkt arbetsmiljö 

Mål: 

• Alla arbetsplatsombud ska ha god kännedom om förbundets 
gemensamma yrkanden 

• Bättre lönenivåer och löneutveckling samt ökad lönespridning 
 
Aktiviteter: Två möten har genomförts med arbetsplatsombuden i kommunerna 
resp. Regionen. Fokus vid dessa möten har varit den årliga löneöversynen 2022 
och 2023. Arbetsplatsombuden har fått information om förbundets arbete med 
gemensamma yrkanden, mer arbete finns att göra avseende implementeringen. 
Arbetet för bättre lönenivåer, löneutveckling samt ökad lönespridning inom 
professionen fortgår kontinuerligt i möten med tjänstemän och politiker.  

Möten har genomförts med verksamhetscheferna för de stora 
rehaborganisationerna inom regionen för en dialog kring medlemmarnas villkor 
exempelvis arbetsmiljö, möjligheter till kompetensutveckling/specialisering samt 
lön/löneutveckling. En uppföljning av löneöversynen 2022 inom regionen har 
genomförts genom en enkät, resultatet har återkopplats till arbetsgivaren på 
olika nivåer. 
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Utveckling distriktets arbete 

Mål: 

• Kommunikationsplan inkl. medlemsrekrytering 
• Samarbete med Studentsektionen 
• Engagera fler medlemmar i det lokala arbetet 

 
Aktiviteter: Information om styrelsens arbete har medlemmarna fått via 
nyhetsbrev, sociala medier samt vid digitala dialogmöten. Rekrytering av nya 
arbetsplatsombud fortgår kontinuerligt. Ett problem är att det är stor 
omsättning på våra arbetsplatsombud. Orsaken är oftast att medlemmar byter 
arbetsgivare/arbetsplats.  

Fysioterapeuterna har på nationell nivå genomfört ett arbete med att ta fram en 
framtidsstrategi. Arbetet har genomförts med bred förankring. Distriktsstyrelsen 
har deltagit (Fanny Barkarö och Albert de Haan) i detta arbete som genomförts 
med digitala och fysiska möten, i oktober deltog Fanny och Albert i ”Halvtid” där 
strategiarbetet samt rådsmöten fanns på agendan. Strategiarbetet fortsätter 
nationellt 2023 med förväntad implementering lokalt efter sommaren. Styrelsen 
har haft deltagare på den ordförandeutbildning (för distrikt och sektioner) som 
förbundet genomfört i samverkan med Sensus. 

 

Förutom de prioriterade områden som fanns i verksamhetsplanen har det 
löpande/reguljära fackliga arbetet fortsatt som tidigare, med stöd till 
arbetsplatsombud och medlemmar i villkorsfrågor etc. I det löpande arbetet 
ingår även löneöversynsarbete i kommunerna samt regionen.  

Ordförande och vice ordförande har delat på ansvaret att delta i 
distriktsordföranderådet, Maria Bohman har varit Östergötlands representant i 
rådet för företagande och regionalt förhandlingsansvarig har deltagit i rådet för 
arbetsliv & avtal.  

 
Det fackliga arbetet har i år präglats av en ökning av arbetsmiljöfrågor på grund 
av behov av produktionsökning efter pandemin, resursbrist och 
rekryteringssvårigheter och vi ser en tilltagande sjukskrivning allmänt, även i vår 
profession. 
Resursbristen har också lett till en hel del riskanalyser inför förändrade 
arbetssätt och organisationsstruktur. 
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Det har även tecknats en del nya kollektivavtal för t.ex. samverkan och ändrade 
arbetsvillkor, men också varit avtalsförhandlingar som har slutat i oenighet när 
bra avtal ensidigt har tagits bort. 

 

 

Mikael Hjerne 

Distriktsordförande – Fysioterapeuterna Östergötland 

 

 

 

 

 

 

 


