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Hösthälsning från distriktsstyrelsen  

Länet har en hög andel fackligt anslutna, det ska vi vara glada och stolta över. Vi 

över 200 medlemmar gör tillsammans ett bra och viktigt jobb för folkhälsan. 

 

Pandemin har visat att Fysioterapeuterna är redo för snabba förändringar. 

Patientbesök via distansoberoende teknik ökar likasom olika digitala forum för samtal 

och utveckling. Vi hakade snabbt på den trenden och visar på att vi är en profession i 

tiden. Även detta årliga medlemsbrev övergår från i år till digital version efter önskemål 

från er medlemmar. 

 

Flera medlemmar har under året framträtt i tidningar, radio och TV och profilerat 

fysioterapeuterna som avgörande i inte minst insatser kopplade till Covid 19. Vi har alla 

gemensamt därtill tagit ansvar för att marknadsföra oss i alltifrån fikarum till 

sammanträdesrum och vi märker att vi som profession profilerat oss väl under 

pandemin. Vår kompetens efterfrågas i ökad omfattning! 

 

Vi är glada att åter ha en representant i styrelsen som jobbar i kommunen, vilket ger 

oss bredare perspektiv och större kunskaper hur det fungerar för våra medlemmar.  

 

Efter kongressbeslut blev årsmötet flyttat och kommer framledes ske under första 

kvartalet varje år. Vi återkommer närmare med information kring det men vi siktar på 

föreläsning även denna gång.  

 

Fjolårets succé med föreläsning av Mia Fernando på Fysioterapins dag möter vi i år 

upp med en föreläsning om smärtbehandling hos äldre den 8 september. Se 

separat inbjudan.  

 

Trots Covid -19 har distriktsstyrelsen hitintills i år genomfört: 

❏ Stöd till privata fysioterapeuter och påverkansarbete i frågan om digitala besök 

❏ Insatser som främjar samarbete mellan företagarna och anställda medlemmar. 

❏ Politikerdialog för bättre nyttjande av vår kompetens 

❏ Utvecklingsförslag till arbetsgivare som gagnar vår profession, särskilt i 

samband med Covid 19-pandemin. 
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❏ Verkat för att Fysioterapeuternas naturliga roll i behandling av Covid-19 ska 

synas i lokalmedia. 

❏ MBL-förhandlingar för att säkra våra intressen. 

❏ Medlemsrekrytering för att bli ett starkare förbund. 

❏ Fackliga utbildningar, individstöd till medlemmar och arbetsplatsombudsträffar 

❏ Verkat för fler arbetsplatsombud som kan agera yttersta länk in på 

arbetsplatsen så att vi tillsammans kan utveckla fysioterapeutiska intressen. 

  

Kom ihåg att uppdatera era kontaktuppgifter, arbetsplats och eventuella 

förtroendeuppdrag på fysioterapeuterna.se för att inte missa aktuell information om 

distriktets och förbundets arbete. 

 

 

 

Vi ses! 

Distriktsstyrelsen Jämtland Härjedalen 


