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Syfte/Mål - Vad vill vi uppnå? 
 

Aktivitet - Detta ska vi göra Vad har gjorts 

Engagera fler förtroendevalda och utbilda nya förtroendevalda A) Planera och genomföra grundkurs. 
B) Medlemsmöten för rekrytering av nya 

förtroendevalda 

A) Inställd pga Covid-19 
B) 1 medlemsmöte om Vårdval 

Rehab. Ytterligare möten 
inställda pga Covid-19.  

Stärka de förtroendevalda, skapa hållbar kommunikation, 
förtydliga rollen och bevara engagemanget 

A) Planera och genomföra nätverksträff för 
de förtroendevalda i olika verksamheter 

B) Planera och genomföra Fysioterapeuternas 
praktiska arbetsrättskurs under 2020 

C) Planera och genomföra Fysioterapeuternas 
lönekurs under 2020 

D) Utbildning arbetsmiljö riktad mot 
skyddsombud 

E) Utbildning diskriminering/kränkande 
särbehandling (heldag) 

A) Haft ca 15 möten. 
Kommunala förtroendevalda 
4 möten under 2020. 

B) Inställt Covid-19.  
C) När var lönekursen?  
D) Inställt Covid-19.  
E) Inställt Covid-19 
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Årsmöte – skapa delaktighet Enligt stadgarna planera och genomföra årsmöte 
med föreläsning eller annan aktivitet i samband 
med detta. 

Årsmöte med välbesökt föreläsning 
nov-19 

Öka kunskapen, skapa engagemang och rekrytera nya 
medlemmar 

A) Öppna DS möten med olika teman. 
B) Studentinformation innan avslutad 

utbildning i T5 eller T6 samt uppmuntra 
med blomma vid examen (genomförs av 
Fysioterapeuterna student). 

A) Haft öppna digitala möten 
och fysiska. Information om 
möten och möjlighet att 
delta  har spridits i sociala 
medier  

B) Ej genomfört pga Covid-19. 
Studentsektionen har saknat 
representant under året..  

Öka de olika partiernas kunskap avseende fysioterapeuternas 
profession, medverkan i vården och position i samhället. 

Träffar med politiker. Luncher planerade vintern 20/21. 
Kontakt med företrädare med 
samtliga partier under året. 

Låta medlemmarna ta del av de olika partiernas ställning 
avseende fysioterapeuters profession, medverkan i vården och 
position i samhället. 

Fortsätta vårt lokala påverkansarbete i frågor som 
berör Fysioterapeuterna. 

Inställd pga Covid-19.  

Ökad kunskap om och möjlighet till påverkan genom att kunna 
lämna synpunkter och därmed förbättring av Vårdval Rehab 

A) Anordna medlemsmöte gällande Vårdval 
Rehab. 

B) Kontinuerligt presentera information på 
hemsidan samt inhämta synpunkter i 
specifika frågor.  

C) Påverkan ersättningsmodell pga Covid-19 
D) Formella och informella träffar med 

politiker. 

A) Medlemsmöte 27/2. 
Synpunkter har 
sammanställts och 
framförts.  

B) Webben har använts som 
kontaktväg, bland annat 
genom webbsändning av 
medlemsmötet som 
resulterade i digital 
diskussion.  

C) Yrkande från Sveriges 
arbetsterapeuter och 
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Fysiooterapeuterna ang 
Ersättning för Vårdval Rehab 
från 1 mars 2020 på grund 
av Covid-19. 

D) RFFM deltar i 
återkommande möten om 
KOK boken 

Förbättrad kommunikation, dialog och engagemang.  Fortsätta utveckla hemsidan och facebook-sidan, 
publicera nyheter, uppdatera kontinuerligt.  

Genomfört och pågående arbete.  

Fortsatt marknadsföring och synliggöra fysioterapeuter A) Aktiviteter vid fysioterapins dag 
B) Ekonomisk stöttning samt deltagande 

under West Pride 

A) Uppmärksammades i 
digitala kanaler.  

B) Inställt pga Covid-19.  

Förbättra fysioterapeuters arbetsmiljö Vidare undersökning om ökat antal sjukskrivningar 
sedan Vårdval Rehab införts. Fortsatt arbete mot 
VG-regionen för att uppmärksamma detta. 

Följer utvecklingen av 
sjukskrivningstalen fortlöpande. 

Styrelsemöte Driva ett aktivt fackligt arbete i Västra Götaland 7 styrelsemöten under 2019/2020. 
Köpt en dator plus mus till 
ordförande 

RFFM Stödjer Västra Götalandsregionen i det fackliga 
arbetet. 

Planerat och genomfört kurser för 
förtroendevalda, en del inställda pga 
Covid-19.  
Deltagit i återkommande möten om 
KoK-boken.  
Kontakt med politiker och ökat 
kunskapen om vår profession.  

Minskad miljöpåverkan av verksamheten Miljödiplomering av distriktets arbete Förberett genom kartläggning av 
miljöpåverkan av nuvarande 
verksamhet.  
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Delge aktuella regionala regelverk och uppgradera 
informationen kring utredningen God och Nära Vård 

Möten Privatpraktikerföreningen Fysiskt inställt möte pga Covid-19 
efter mars. Medlemsbrev med 
VGPF´s remissvar till förbundet 
centralt 

Nya stadgar i Renee Eander Stiftelse hjälpfond Möte med fondens styrelse  Styrelsemöte jan-20 

Samverkansarbete med vårdbeställare för regionen Branschrådsmöte Inställt pga Covid-19 

Digitala vårdmöten för privatpraktiker Påverkansarbete Kontaktat sjukvårdsstyrelsen 13/3 
och föreslagit digitala vårdmöten, 
vilket sedan beslutades som första 
region i landet.  

 


