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Medlemsbrev mars 2020 
Fysioterapeuterna Halland 

Hej! 
2020 är ett år som kommer att gå till historien mycket pga. den pågående corona-
pandemin där utgången i skrivande stund är mycket oviss. Något mindre dramatiskt i 
sammanhanget är att distriktsstyrelsen numer är koncentrerad till ordförande Daniel 
Augustsson (även företagarråd, kassör samt webbredaktör) samt förhandlingsråd 
Magdalena Ryberg. På årsmötet 2019 meddelade ordförande Jane Brandt Johansson att 
hon avgick pga. att hon numera är verksam inom primärvården i Region Skåne. Kassör 
Heidrun Henrik Klemens tackade för sig efter lång och trogen tjänst i distriktets regi. 
Vidare valde ledamot Jenny Harryson ta steget ur styrelsen för att kunna fokusera ännu 
mer på sin kliniska verksamhet som privatpraktiserande i Falkenberg. Stort tack för era 
insatser! 

I januari hölls ett dialogmöte på Nordea i Göteborg med styrelsen för Stiftelsen Renée 
Eanders Hjälpfond, förvaltare från Nordea, revisorer samt representanter för 
Fysioterapeuterna Halland och Västra Götaland. Syftet var att skapa en större insyn i 
förvaltningen och tillika de medel som årligen delas ut i första hand till medlemmar i 
behov av ekonomiskt stöd och i andra hand bidrag till forskning, kurser och studieresor. 
Kom ihåg att ansöka men notera att datumen för ansökningarna har förändrats. Följ 
länken nedan för att läsa mer! 

https://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Distrikt/Halland/Stipendier/ 

 
I februari bjöds riksdagsledamoten Ulrika Jörgensen (M) 
in att följa ett yrke i rörelse där hon under en förmiddag 
fick följa med en fysioterapeut på Habiliteringen på 
Hallands Sjukhus Varberg. Därefter tog lunch vid för 
fortsatt dialog kring hur vi fysioterapeuter kan vara med 
och bidra till den framtida hälso- och sjukvården. 
Diskussionerna berörde bl.a. en statligt reglerad 
specialistordning med tydliga karriärvägar, behovet av 
fler fysioterapeuter i elevhälsan samt inom kvinnohälsa.  
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