Verksamhetsplan och budget ÅR 2018
Datum
Distrikt

2017-10-28
Stockholm

Fysioterapeuterna organisationsnummer 802002 - 0361

Kontaktpersoner

Namn

E-post

Ordförande:
Kassör:

Anna Remning Wahlstedt
Agneta Malmström

Anna.remning@gmail.com
agnetamalmstrom04@gmail.com

Syfte/Mål - Vad vill vi uppnå?
Styrelsearbete Distrikt Stockholm
Fler medlemmar
Ökat lokalt fackligt engagemang

Aktivitet - Detta ska vi göra










Kostnad kronor

2 öppna möten inklusive årsmöte
Styrelsemöten, planeringsdagar utebliven inkomst/ stilleståndsersättning,
resekostnad, förtäring).
Stärka arbetsplatsombuden genom minst två träffar per år. Arrangera
grundutbildning. Arrangera lönekurs i samarbete med
ombudsman.(förtäring, resekostnader, stilleståndsersättning, utebliven
arbetsinkomst och lokalhyra)
Skicka minst 4 medlemsbrev per år per mail (Distrikt Stockholm och
Stockholms Privata Fysioterapeuter)
Fortsätta samarbetet med studentföreningen KI. Träffa studenterna på
utbildningen (utebliven arbetsinkomst/stillestånd)
Fortsatt nätverkande för sjukgymnaster inom äldreomsorg.
Fortsatt aktivitet på distriktets Facebook-sida.
Noggrant följa utvecklingen efter revidering av vårdval PVR och

Fysioterapeuterna Distrikt Stockholm i november 2017

30 000
20 000
20 000

3 000
5 000
5 000

Specialiserad Fysioterapi
Synliggöra Fysioterapeuterna/Sjukgymnasterna i
Stockholm
Ökad kommunikation inom kåren

Ökad kommunikation inom kåren

Övriga kostnader



Synliggöra möjligheter för fysioterapeuter/sjukgymnaster att verka inom
flera områden. Lyfta fram lokala PR projekt
 Puffa för aktiviteter på internationella fysioterapins dag.
 Fortsatt driva frågan om fysioterapeut/sjukgymnast som 1a instans
 Representera fysioterapeuter/sjukgymnaster inom landstingets
samverkansorgan och i SACO-råden (lokalt och centralt,
stilleståndsersättning)
 Fortsatt bevakning av vårdvalens (Specialiserad Fysioterapi och
Primärvårdsrehabilitering) utveckling.
 Minst tre möten med politiker och/eller beslutsförare i samverkan med
Stockholms Privata Fysioterapeuter
 Underhålla samarbetet med förbundsstyrelsen. Fortsatt vara representerade i
Distrikts-, Företagar- och Förhandlingsråd
 Distriktets hemsida och Facebook-sida – utbilda styrelserepresentanter i
förbundets nya IT-plattform
 Inspirationsmöte för alla arbetsplatsombud
Kontorsmaterial, mobilt bredband etc.

Distrikt Stockholm summa kronor

85 000

10 000

10 000

10 000
3 000
201 000

Fysioterapeuterna Distrikt Stockholm i november 2017

Styrelsearbete Stockholms Privata
Syfte/Mål - Vad vill vi uppnå?
Engagera fler privatpraktiker, öka antalet medlemmar.

Större medlemsnytta för privatpraktiserande
Bevaka Privatpraktiserande Fysioterapeuters
intressen.

Öka kollegialiteten inom kåren.
Stockholms Privata Fysioterapeuter summa

Aktivitet - Detta ska vi göra
Minst ett medlemsmöte utöver årsmötet. Diskutera och informera om Stockholms
Privata Fysioterapeuters samarbete med Landstinget och politiker.
Bjuda in lämpliga politiska representanter till ett informationsmöte och
påverkansmöte.
Kostnad för lokal, förtäring och ersättning till eventuell föreläsare.
Upprätthålla interaktivt nätverk för privatpraktiserande fysioterapeuter. Till
Servicebolaget föra fram och aktualisera frågor.
Representera vid olika samverkansorgan och referensgrupper i aktuella frågor och i
olika sammanhang bl.a.
 Referensgrupper med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) gällande
Vårdval Specialiserad Fysioterapi. Aktuellt är revidering av
förfrågningsunderlaget.
 Samverkansgrupp med Lagreglerade Läkare och Sjukgymnaster (LLS), f.d.
ARV-sektionen. Aktuellt är fördjupade uppföljningar av Fysioterapeuter.
 Branschrådet, som är Landstingets samverkansgrupp för privata vårdgivare
för att stärka dessa vårdgivares positioner.
Detta arbete sker under kontorstid varvid stilleståndsersättning för förlorad
arbetsinkomst och resekostnad utgår.
Representera aktivt vid styrelsemöten i Distrikt Stockholm.

Kostnad kronor

Summa Distrikt Stockholm och
Stockholms Privata Fysioterapeuter

55 000
0

75 000
0
130 000

331 000
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