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Datum: 2020-02-01  Fysioterapeuternas organisations.nr.: 802002 - 0361 
Sektion: MDT  Sektionens organisations.nr.: 802438- 9267 
 
 

Kontaktpersoner Namn  E-post 
 

Ordförande:  Mark Aarts  mdt@fysioterapeuterna.se 
Kassör: Louise Gamming  lcwgamming@gmail.com 
 

 
 

Syfte/Mål - Vad vill vi uppnå? Aktivitet - Detta ska vi göra 2020 Kostnad 
Pågående arbete med revidering specialistordningen  
Fortsatt utveckling av specifika kompetensmål och bedömningskriterier för dessa inom 
specialistområdet. Bidra med perspektiv i revideringsarbetet i stort. Långsiktigt mål är 
att specialistordningen ägs av socialstyrelsen 

Specialistansvarig samordnar arbetet. Arbetsgruppsmöten. Bidra i 
revideringsarbetet i helhet via PR och erfarenhetsutbyte via critical 
friends.  
 
Diskussion i styrelsen samt skriva motion om att MDT utbildning kan 
vara en väg till att uppnå specialistkompetens inom rörelseorganens 
sjukdom.  
 
 

Ingen kostnad för sektionen 
 
 

Utbyte och samarbete med andra sektioner inom förbundet för att öka förståelse och 
kunskap kring olika områden inom rörelseorganens sjukdomar.  

Gemensamma föreläsningar och aktiviteter 
 
 

Ersättning för resa och 
förlorad arbetsinkomst 
5 000 

Höja kunskapsnivå hos medlemmar. 
 
 
 
 

Fler deltagare på samtliga kurser. Marknadsföra lediga kursplatser i 
tidningen, sektionsnytt och nyhetsbrevet.  
 
Fler som tar grundläggande examen (mål 15stycken 2020). Erbjuda 
riktade utbildningspaket.  
 
Konferens i Norrköping 2020 

Annonser i fysioterapi och 
nyhetsbrev 
31 000 
 
 
 
36 000 
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Ökat intresse hos medlemmar i MDT-sektionen för vår verksamhet. Marknadsföra konferensen och årsmötet genom att annonsera i 
Fysioterapi, Nyhetsbrevet, Manualen, på våra hemsidor, i vårt 
nyhetsbrev och på sociala medier.  
 
Årsmöte i samband med konferensen.  
 
Uppmuntra och stödja till nätverksbyggande mellan kliniker.  
 
Fortsatt utbyte med övriga MDT-organisationer i Europa genom att ha 
Europeiska föreläsare till konferens 2020.  

Se ovan 
Utskick: 11 500 
 
 
 
 
 
Se ovan 

Öka kunskap om och skapa intresse för MDT inom fysioterapeutkåren och 
fysioterapeutstuderande.  
Öka medlemsantalet i MDT-sektionen 
 
 
 
 
 

Vara synliga för fysioterapeuter i olika forum där vi kan presentera 
MDT:  
ha uppdaterad Facebooksida med kontinuerliga inlägg och länkar till 
hemsidan. Inlägg ska ses 7500 ggr/år på Facebook   
 
Manualen 2 ggr/år 
 
Fysioterapi-tidningen och fysioterapeuternas nyhetsbrev.  
 
Uppdaterad och levande hemsida.  
 
Genomföra föreläsningar på alla utbildningsorter för 
fysioterapistudenter.  
 
 

Ersättning för ”enstaka 
föreläsning” x3 till 
föreläsare plus 
reseersättning.  
ca 4000 kr per föreläsning 
och på 5 orter (Luleå, Umeå, 
Stockholm, Uppsala och 
Mälardalen) ger kostnad 
20000/termin. 
 
Totalt 40 000 
 
Deltagande i Manualen 2 
ggr/år 34 000 

Stärka vårt varumärke bland fysioterapeuter, remittenter, politiker och hos 
allmänheten.   
 
Öka kunskap hos allmänheten om MDT och de stora fördelarna med att själv kunna 
behandla och kontrollera sina besvär 
 
 

Mer adekvat information till allmänheten vad göra vid nack-ryggbesvär 
genom att synas i olika medier. T.ex dags/veckopressen 2g/år,  
Uppdaterad och levande hemsida.  
 
Tillhandahålla informationssmaterial kring MDT i form av 
föreläsningspowerpoint samt brochyrer som är uppdaterade och 
tillgängliga.  

Redaktionsarbete extern 
konsult 10 000 
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Öka intresse och kunskap om fysioterapi och MDT hos läkare och övrig vårdpersonal 
 

 
Vara tillgängliga för föreläsningar studieförbund, arbetsplatser, 
föreningar osv. 
 
Synliggöra fysioterapeuter hos övrig sjukvårdspersonal. 
Använda våra upparbetade nätverk.  
 

Ersättning för resa och 
förlorad arbetsinkomst 5000 
 

Öka skolans och elevers kunskap om fysioterapi, fysisk aktivitet och nackbelastning 
 

Ökad kunskap hos barn och föräldrar samt personal i skolan genom att 
ta fram material för ändamålet.  
 
 

Redigering, layout och tryck 
10 000  

Uppmuntra och stödja forskning inom MDT.  
 

Diskussions och bollplank för kandidat- och masteruppsatser med 
MDT-anknytning 
 

 

Minska miljöpåverkan av styrelsearbetet och allt vad det innebär.  Utveckla och implementera en miljöpolicy för styrelsearbetet. 
 

 

   
Övriga kostnader   
Årsmöte/kongress  Se ovan 
Styrelsemöten 3 fysiska möten, 7 telefonmöten Förlorad arbetsinkomst eller 

stilleståndsersättning vid 
fysiska möten för 7 personer 
40 000. 
Kost och logi för 7 personer 
28 000 

Bilersättning/resor  21 000 
Kontorsmaterial/Internetabonnemang  1 600 
Diverse   
Totalsumma: 273 100 
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