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Verksamhetsberättelse 2020     
 
Styrelsearbete 
Vi har under året haft en planeringsdag, ett årsmöte, ett uppstartsmöte samt 7 styrelsemöten.  
Några styrelsemöten under våren hölls digitalt efter folkhälsomyndighetens rekommendationer.  
 
Vi har aktivt sökt efter en valberedning och under årsmötet var det två medlemmar som anmälde 
sitt intresse. De har under året utgjort valberedningen och bjöds in till styrelsemöte i september.  
 
Det har skickats ut 3 informationsbrev till medlemmarna.  
 
Fackligt arbete 
Vi har genomfört en facklig grundkurs i början av året. Övriga fackliga kurser har tyvärr behövt 
ställas in på grund av Covid-19.  
 
Det finns en Facebookgrupp för fackligt förtroendevalda i Skånes kommuner för att möjliggöra 
nätverkande.  
 
Förhandlingsrådsledamöterna bevakar medlemmarnas intresse i arbetsrättsliga frågor samt 
fungerar som bollplank och rådgivande stöd för medlemmar och fackligt förtroendevalda. 
Förhandlingsrådsledamöterna har även arbetat strategiskt i regionen för att påverka arbetsgivaren 
i bland annat lönerevisionen. 
 
Studenterna 
Studentrepresentant bjuds in till aktuella möten och har varit närvarande på ett styrelsemöte.  
 
Privatpraktiker 
Företagarrådsrepresentaten har varit föräldraledig, men har ändå varit närvarande på 
samverkansorgan och aktuella möten.  
 
Påverkansarbete 
“Följ ett yrke i rörelse” kampanjen påbörjades och var planerad men fick sedan parkeras på grund 
av Covid-19. Av samma anledning fick aktiviteten för internationella fysioterapidagen ställas in. 
 
Ordförande, förhandlingsrådsledamot och företagarrådsrepresentant har haft möte med Region 
Skånes hälso- och sjukvårdsdirektör samt enhetschef för uppdragsstyrning angående 
medborgarnas rätt att få tillgång till adekvat fysioterapi i öppenvården. Kontakt har därefter tagits 
för uppföljande möte, vilket ännu inte blivit av. 
 
Rekrytering 
Det har genomförts ett informationstillfälle för T6-studenterna på utbildningen. Det andra tillfället, 
efter sommaren ställdes in, då studenterna mestadels hade och har digitala föreläsningar. Tanken 
var att även denna information skulle ske digitalt, men då från ombudsmännen centralt. Detta har 
dock inte hunnit genomföras under verksamhetsåret.  
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Medlemsaktivitet 
På årsmötet 2019 hade vi en inspirerande föreläsning av Kjerstin Stigmar om att integrera 
arbetshälsa i fysioterapeutisk praktik. För er som inte hade möjlighet att delta finns presentationen 
på vår hemsida. Den internationella fysioterapins dag, var ämnad för möte mellan politiker och 
medlemmar, men fick ställas in pga den rådande pandemin. För att ändå uppmärksamma dagen 
författades en debattartikel tänkt att publiceras i en dagstidning, men tyvärr fanns det inget intresse 
att ta in artikeln i tidningen. Artikeln finns däremot att läsa på vår hemsida. 
 
Kompetens och karriär 
Den regionala kompetensstege för fysioterapeuter har anpassats till primärvården och är beslutad i 
samverkan på primärvårdsförvaltningen. 
 
 
 


