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

PROFESSION 

Kunskaps och verksamhetsutveckling Öka kunskapen om och värderingen av fysioterapi hos huvudmännen 2.000:- 8 16.000:-

Ökat antal kollegor som arbetar med Hälsopromotion Delta i Fysioterapeuternas kampanj angående levnadsvanor 5.000:- 5.000:-

Kompetensfördjupning Erbjuda utb i fötter, strokeaxlar/händer, hand steg 2, BK, Fys akt vid depr, 

spirometrikörkort, axelina, Parkinsson ny studie 10.000:- 2 20.000:-

Patientsäker fysioterapi/intervention Utbilda i Patientsäkerhetslagen 2.000:- 4 8.000:-

Öka kunskapen och inspirera inom "nytt" fält Vetrinär medicin, öka kunskapen, bjuda hit sektionen 10.000:- 10.000:-

Vara en självklar remissinstans vid utv av beh linjer Fortsätta på inslagen väg att medverka 2.000:- 2.000:-

Säkerställa kompetens inom fackpolitik Arbetsrätt för lokala fackliga företrädare 20.000:- 20.000:-

Krav på differentierade tjänster som specialister och 

fysioterapeuter med särskild kompetens

Verka för att chefer i kommuner och landsting förstår värdet av den 

kompetens vi som kår kan erbjuda

1.000:- 11 11.000:-

POSITION

Vi ska utföra spirometri på 5 st hälsocentraler Förankra ny nationell riktlinje för KOL i distriktet 5.000:- 3 15.000:-

Marknadsföra veterinärmedicin Undersöka hur många vet./travsstallar som känner till Fysioterapi 1.500:- 1.500:-

Stärka titeln Fysioterapeut liksom yrket Förtroendevalda byter till fysioterapeut liksom lokaler, dokument, material 20.000:- 20.000:-

Vara representerade på varje samverkansnivå i k/lt Utse företrädare för Fysioterapeuterna i kommuner och landsting 1.000:- 1.000:-

Stärka identitet och varumärke Samverka med strategiska personer 4.000:- 4.000:-

Ta plats för att aktivt bidra till äldres hälsa Utbilda äldre i fallprevention 2.000:- 3 6.000:-

Elevhälsa, ha tjänster i skolan Sprida kunskap om barnhälsa o uppmana att sälja tjänster 2.000:- 7 14.000:-

Fler fysioterapeuter som chefer och ledare Stärka enskilda medlemmar att våga inta nya yrkespositioner

Öka antalet tjänster åta oss nya uppdrag Vara självklara på strategiska poster t ex akuten, ortopedmott 1.000:- 7 7.000:-

Bibehålla samhörigheten mellan alla medlemmar i distriktet Fysioterapidagen 8:e september samt Atlaspriset 20.000:- 20.000:-

LÖN  

Alla medlemmar skall veta målet för sin tjänst/år Träffa alla medlemmar per ort 3.000:- 5 15.000:-

Överenskomma med ag om tolkning av avtalen samt öka kun-

skapen om sg/ft's kostnadseffektiva bidrag till verksamheten.

Träffa verksamhetschefer/politiker i respektive kommun/landsting 1.000:- 8 8.000:-

Uppnå högre lönenivå relativt andra yrkesgrupper Påverka arbetsvärderingen hos varje arbetsgivare med > 25 anställda 2.000:- 3 6.000:-
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> 50% av medlemmarna skall ha > 30 tkr i månadslön efter 2015 

års löneöversyn

Begära tradinionell förhandling/förstärkt lönesamtal om inte processen följs 

enligt avtal

 3.000:- 3.000:-

Organisation 

Aktiv och kunnig styrelse Minst ha 5 ds-möten varav ett internat. 30.000:- 30.000:-

Rekrytera de som ännu inte är medlemmar Skicka brev till dessa 300:- 300:-

Ha kunniga lokala fackliga företrädare Kontinuerligt utbilda och uppdatera, minst 3 heldagar 2.000:- 3 6.000:-

Totalt 211.300:-


