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Verksamhetsplan och budget            ÅR: 2023 
Datum: 2023-01-05  Fysioterapeuternas organisations.nr.: 802002 - 0361 

Sektion: Kvinnors hälsa  Sektionens organisations.nr.: 887500-8065 
 

Kontaktpersoner Namn  E-post 

Ordförande:  Anna Skawonius  Annaskaw_1981@hotmail.com 

Kassör: Marie Stigsson   

    

Kostnader - Övergripande  
 

Prioriterade områden 2021-2024 -  
med utgångspunkt från Fysioterapeuternas 

verksamhetsplan 2023 

Syfte - vad vill vi uppnå? Mål - mätbart mål 

2023 

Aktivitet - detta ska vi göra 2023 Budgeterade 

kostnader 

 Nationella riktlinjer för fysioterapeutiska 

interventioner vid obstetrisk 

sfinkterruptur.  

 Uppdatera riktlinjer för att öka 

jämställdhet i vården, bidra till 

livslångt lärande hos våra 

medlemmar. Anknyter till mål 3 

och 5 i agenda 2030.  

Resultat av 

granskning 

 Granskning, analys, resultat av granskning. Fem till sex 

personer. 

 24 000 kr 

Fortsätta utveckla 

utbildningsaktiviteter inom 

kvinnohälsa 

Bidra till att möjliggöra för 

personer inom 

specialistområdet att öka sin 

kompetens och vidareutbilda 

sig.  

Planera klart 

sektionens 

kursutbud 

Fortsätta utveckla sektionens kursutbud (ingår 

föreberedelse av innehåll, planera föreläsningar, 

spela in). 2 planeringsdagar i internatform 

planeras för alla 7 styrelsemedlemmar. 
Kostnad för kost och logi, resor.  

35 000 kr 

 Genomföra utbildningsaktiviteter   I samklang med förbundets mål 

om livslångt lärande. Ökad 

kompetens hos de som går 

våra kurser. Fler kollegor som 

har kompetens att arbeta inom 

området Kvinnors hälsa.  

 Minst 1 kurs under 

kalenderåret.  

 Kursen ska i princip bära sina kostnader. Vi budgeterar 

dock för de utgifter som en kurs kostar. Lokalkostnad, 

föreläsararvode, lärartid, fika, administration 

(kongressföretag). 

 En kurs ca 75 

000 
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Kurserna ska kunna användas 

för att uppnå mål inom 

specialistutbildning i Obstetrik, 

gynekolog och urologi. 

Kostnadsbortfall planeringsdag Ersättning för förlorad inkomst Kunna genomföra 

planeringsdagar 

Ersättning för planeringsdag på vardag 

(arbetsdag) för 5 personer 

48 000 kr 

Sektionens websida Att kunna erbjuda en plattform 

för informationsinhämtande, 

sprida kunskap och förståelse 

för kvinnohälsa/ 

bäckenbottenhälsa 

Fortsätta 

uppdatera 

sektionens 

hemsida. 

Utveckla informationstext på hemsidan dels en 

generell text om fysioterapeutiskt arbete inom 

kvinnors hälsa/bäckenbotten men även ett 

exempel på arbetsbeskrivning för primärvård och 

högspecialiserad vård. 

Kostnad för förlorad arbetstid/ konsultarvode 

enligt Fysioterapeuternas matris.  
 

10 000kr 

Genomförande av grundläggande 

styrelseuppdrag 

Bedriva vår verksamhet Genomföra 

styrelsemöten 

samt årsmöte  

Styrelsemöten (ca 7-8) under året 

Årsmöte (digitalt) 

Inbjuden föreläsare 

5000 kr 

Representera sektionen i förbundet Delta i förbundets arbete Bevaka 

funktionsbrevlådan 

och delta aktivt i 

förbundets arbete 

Delta i professionsrådet Ev ersättning 

för förlorad 

arbetsinkomst 

Sprida aktuell forskning inom 

specialistområdet 
Ökade kunskap och kompetens 

hos våra medlemmar 
Livslångt lärande 

 Två medlemsbrev Skriftlig information/uppdatering inom 

fysioterapeutisk forskning till medlemmar.  
 

Öka antalet medlemmar i sektionen Sprida och öka kunskap om 

sektionen 

 Profilprodukter, broschyr 
 

10 000 

Sektionens deltagande i Fysioterapi 

2023 

  Ev. reseersättning, arvode för förlorad arbetsinkomst, 

boende för max 2 personer.  

20 000 kr 

Löpande kassörsarbete Ansvara för sektionens 

ekonomi 
 Bokföringsprogram, bankkostnader 6000 kr 
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   Styrelsearvoden inkl social avgifter 21 000kr  

Total summa: 248 000 
 

Intäkter - Övergripande     

Namn på aktivitet 

(kurs/utbildning etc) 

Plats Antal deltagare 

samt avgift 

Övrigt Budgeterade 

intäkter 

 Bäckenbottendysfunktion Del 1  Distans + Stockholm  25 à 3000 för 

medlemmar, 4000 

för 

ickemedlemmar. 

Minst 15st 

deltagare 

  45 000 - 75 000 

kr 

 Palpationsdag  Stockholm  30 à 2000 för 

medlemmar och 

3000 för 

ickemedlemmar. 

Minst 15st 

deltagare 

 Fördjupningstillfälle under handledning. Palpationa och patientfall. 6 

timmar inkl. lunch. 

 30 000 - 

60 000 kr 

          

Total summa 75 000 
 

Balans på kontot (ingående balans 2023): 83 906,59  

(110 929,59 kr finns på kontot, inväntar fakturor från förbundet som inte kommit in) 

Önskar äska: 89 093 kr 
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