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Syfte/mål - Vad vill vi uppnå? Aktivitet - Detta ska vi göra Kostnad Antal Slutsumma
PROFESSION

Föreläsning av erfaren kollega erbjuds i ämnet 6.000:- 1 6.000:-
Patientsäkerhet Informera om innebörden av detta löpande
Kompetensfördjupning 10.000:- 2 20.000:_
Introducera ny metod Workshop Ultraljudsdiagnostik 1.000:_ 5 5.000:_
Öka kunskapen o inspirera inom "nytt" fält 10.000:- 1 10.000:_
Chef o ledarskap 5.000:- 1 5.000:-

Säkerställa kompetens inom fackpolitik Arbetsrätt för lokala fackliga företrädare 20.000:_ 1 20.000:-
1.000:- 11 11.000:-

POSITION 5.000:_ 1 5.000:-
1.500:- 1.500:-

Påvisa att vi har specialistkunskap inom området 1.500:- 1 1.500:-

Vara ett naturligt inslag inom Gym 1.000:- 1.000:-
1.000:- 1.000:_

Svara mot efterfrågad aktivitet 2.000:- 3 6.000:-
Sprida kunskap om barnhälsa o uppmana att sälja tjänster

Uppmana medlemmar att söka ledande befattningar
Öka antalet tjänster 1.000:- 7 7.000:-

Marknadsföra nyttan av oss samt stärka samhörighet 50.000:- 1 50.000:-

Träffa alla medlemmar per ort 2.000:- 5 10.000:-

Överenskomma om tolkningen av HÖK 11 1.000:- 8 8.000:-
Styrelsearbete DS med omkostnader 30.000:- 30.000:-

Verksamhetsplanbudget - LSR:s distrikt

sören.carlquist@previa.se
elisabeth.haraldsson@lv.se

Telemedicin

Utb i Handrehab, Yrsel o balans samt KOL

Vetrinär medicin, öka kunskapen, bjuda hit sektionen
Locka fram modet att se sig själv som ledare, S Jutterdal

Krav på Differentierade tjänster som specialister och sg 
med särskild kompetens

Verka för att chefer i kommuner och landsting förstår värdet av 
den kompetens vi som kår kan erbjuda
Delta i Hälsomässa i Övik 14 februari.

Marknadsföra vetrinärmedicin Skicka senaste Fysioterapi till vetrinär mott samt travbanor

Ojämlik HoSj - kvinnors hälsa, nyttja sg spec kompetens

Sg som Personlig tränare - ange fördelar till gym
Välfärdssjukdomar sg naturlig profession kontakta landstingsdir och haka på hans idé om att åtgärder

Utbilda äldre i fallprevention
Elevhälsa, sg naturlig profession i teamet

Fler sg som ledare och chefer
Vara självklara på strategiska poster t ex akuten, ortopedmott

Sg dagen + 200 års jub + 70 år LSR

LÖN  alla medlemmar skall veta målet för sin tjänst/år

Träffa verksamhetschefer/politiker i resp kommun/lt

mailto:s%C3%B6ren.carlquist@previa.se
mailto:elisabeth.haraldsson@lv.se


          Total slutsumma: 198.000:-


	Blad1

