
 

Fysioterapeuterna/AL 
2020-12-01 

Verksamhetsplan och budget            ÅR: 2021 
Datum: 210125  Fysioterapeuternas organisations.nr.: 802002 - 0361 

Sektion: Kvinnors hälsa  Sektionens organisations.nr.:  
 

Kontaktpersoner Namn  E-post 
Ordförande:  Anna Skawonius  anna.skawonius@sll.se 

Kassör: Birgitta Nordgren  Birgitta.nordgren@ki.se 

Kostnader - Övergripande  
 

Prioriterade områden 2021-2024 Syfte - vad vill vi uppnå? Mål - mätbart mål 
2021 

Aktivitet - detta ska vi göra 2021 Budgeterade 
kostnader 

Fortsätta vårt arbete med 
specialistordningen: färdigställa 
specfika kompetensmål och 
bedömningskriterier inom vårt 
specialistområde med syftet att 
revidera specialistordningen. Bidra 
med perspektiv i revideringsarbetet 
i stort, i professionsrådet. 

Bistå förbundet inom vårt 
kompetensområde. 

Inlämning av mål 
och 
bedömningskriterier 
som efterfrågas av 
förbundet 

Arbetsdag med hela styrelsen, eventuellt 
uppdelat på två halvdagar. 
  

25 000 kr 

Uppdatering av riktlinjer inom vårt 
komptenesområde 

Bidra till ökad samsyn, 
omhändertagande, diagnostik 
och rehabilitering av 
patientgrupper 

Litteratursökning 
och granskning av 
litteratur 

Arbetstid för 3 halvdagar för 6 personer, att ta 
fram nya riktlinjer för obstetrik analsfinkterruptur 

36 000 kr 

Fortsätta utveckla 
utbildningsaktiviteter inom 
kvinnohälsa 

Bidra till att möjliggöra för 
personer inom 
specialistområdet att öka sin 
kompetens och vidareutbilda sig 

Genomföra ett 
kurstillfälle, 
eventuellt på 
distans 

Utveckla en grundkurs på distans (ingår 
föreberedelse av innehåll, planera föreläsningar, 
spela in) 

26 000 kr 

Kompetenskartan och sektionens 
websida 

Att kunna erbjuda en plattform 
för informationsinhämtande, 
sprida kunskap och förståelse 

Fortsätta uppdatera 
kompetenskartan 

Diskutera och besluta vilka inom professionen 
som ska kunna stå med på kompetenskartan 

Kostnad faller 
under arvode 
samt kostnad 
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för kvinnohälsa/ 
bäckenbottenhälsa 

för 
planeringsdag 

 Genomförande av 
verksamhetsplan 

Genomförda 
styreksemöten samt 
årsmöte  

Styrelsemöten (ca10) under året 
Årsmöte 
Rese- och övernattningskostnader för 
styrelsemedlemmar från annan ort, fika, 
styrelsemiddag 
Om digitalt möte kan styrelsen behöva köpa in en 
puck eller annan utrustning som behövs vid 
digitalt möte 
Inbjuden föreläsare 

30 000 kr 

Representera sektionen i förbundet Delta i förbundets arbete Bevaka 
funktionsbrevlådan 
och delta aktivt i 
förbundets arbete 

Delta i professionsrådet Ev ersättning 
frö förlorad 
arbetsinkomst 

Sprida aktuell forskning inom 
specialistområdet 

   Två medlemsbrev Skriftlig information/uppdatering inom 
fysioterapeutisk forskning till medlemmar.  

  
  

Öka antalet medlemmar i sektionen Sprida och öka kunskap om 
sektionen 

 Profilprodukter, information om kurser och 
konferenser utomlands, utveckling av 
kompetenskartan, ny roll-up, tablettask med 
logga, broschyr  

 30 000 kr 

  Sprida och öka kunskap inom 
sektionens ämnesområde 

Skicka in abstrakt till 
Fysioterapidagarna   

Arrangera workshop och/eller föreläsning på 
Fysioterapidagarna. Fortsättning klimakterie. 
Workshop ”return to running post partum”  

 20 000 kr 

 Arbeta för ökad 
internationalisering 

Representant i 
styrelsen deltar på 
WCPT  

Sprida information till sektionens medlemmar om 
vilket arbete och aktiviteter som sker inom WCPT 
(200 pund till WCPT kongress) 

7500 kr 

   Löpande kassörsarbete 6000 kr 

Total summa: 180 500 kr 
 

Intäkter - Övergripande     
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Namn på aktivitet 
(kurs/utbildning etc) 

Plats Antal deltagare 
samt avgift 

Övrigt Budgeterade 
intäkter 

          

          

          

Total summa  
 

Balans på kontot (ingående balans 2021): 111 664,68 kr 
Önskar äska: 68 800 kr 


