Verksamhetsberättelse 2017
Fysioterapeuterna är en partipolitiskt obunden organisation med ca 12 500 medlemmar. Vid
2016 års kongress antogs en ny vision för förbundet: Alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i
rörelse. Fysioterapeuternas uppdrag är att stödja medlemmarna i arbetet för god och jämlik
hälsa för alla såväl genom hälso- och sjukvård som förebyggande och hälsofrämjande
insatser av högsta kvalitet.
Fysioterapeuterna distrikt Jönköping är ett av 21 geografiska distrikt, vilka driver förbundets
frågor lokalt. Distriktet har ca 360 medlemmar och leds av en styrelse vilken under
verksamhetsåret 2017 utgjorts av 5 ledamöter. I styrelsens uppdrag ingår att genomföra en
medlemsinriktad verksamhet, verkställa beslut från kongress, förbundsstyrelse och årsmöte,
samt sammankalla till årsmöte i distriktet.

Aktiviteter under året
Profilera professionen i länet





Ett lunchmöte har hållits med Stefan Jutterdal och ansvarig för Bra Liv där
representant från styrelsen även deltog. Mötet hölls på Norrahammars vårdcentral
och fysioterapeuter därifrån deltog också.
Representanter från styrelsen höll ett påverkanssamtal med Jan Burensjö och
Susanne Almers den 6/10.
I samband med Utvecklingskraft (ett välkänt evenemang som hålls i Jönköping varje
år) var förbundsstyrelsen på plats i länet och vi i distriktsstyrelsen fick då chansen att
delta i några givande event.
o Hälsoresan är en satsning på nationell nivå där representanter från
förbundsstyrelsen haft dialoger med nyckelpersoner runt om i landet för att
inhämta olika perspektiv på vad vår vision kan innebära för människor i olika
sammanhang. Vad betyder rörelse för dig, vad innebär det att leva ett
hälsosamt liv för dig och vad betyder alla för dig? Dessa frågor fördes det
dialog kring i Jönköping tillsammans med två starka representanter från
brukarföreningar. Tyvärr kunde ingen politiker delta.
o Maureen Bisognano är före detta VD för Institute for Healthcare
Improvement (IHI). Hon höll ett privat föredrag/samtal för förbundsstyrelsen
där även representanter från förbundsstyrelsen deltog. Samtalet med
Maureen handlade bl.a. om vad som händer när perspektivet skiftas från ”Wats
the matter?” till ”What matters to you?”

Fler fackliga förtroendemän samt skapa okad delaktighet bland medlemmar




Årsmöte anordnas den 1/11 2017 På restaurang Sajens Mat och Möten i Jönköping.
Lönekurs genomfördes i Jönköping den 11–12/10 2017 på Science Park.
Informationstillfällen angående löneprocessen har hållits för fackliga förtroendevalda
under våren. Möjlighet har funnits att delta via videolänk.

Opinionsbildning for allmänheten


Artikel publicerades i Jönköpingsposten i samband med fysioterapins dag. Tema:
Fysioterapeuter behövs i Elevhälsa

Profilera Fysioterapeuterna och fysioterapeuter/sjukgymnaster i länet


Även i år sponsrade distriktet de medlemmar som ville profilera professionen med en
fysioterapeuttröja. Trycket detta år var ”I rörelse tillsammans”. Tröjorna delades ut i
samband med blodomloppet men användes även vid andra lopp samt i samband
med fysioterapins dag.

Ökad medlemsnytta




Förhandlingsrådsrepresentant och primärvårdsrepresentanter har medverkat i 2017
års lönerevision, vilken har genomförts enligt dialogmodellen för Region Jönköpings
lan.
Individuella ärenden har stöttats på lokal nivå.

Övriga aktiviteter


Styrelsen deltog Regionsträff 30/9-1/10 i Växjö. 5 distrikt deltog. Cecilia Winberg,
tillförordnad förbundsordförande, deltog via videolänk. Tema för dagarna var
påverkansarbete inom distrikten.

Styrelsen vill tacka medlemmarna i distriktet för arbetet med att synliggöra fysioterapeuter/
sjukgymnaster under året!
Jönköping, oktober 2017
Johanna Mosell Distriktsordförande

