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Fysioterapeuterna Distrikt Skåne, Verksamhetsberättelse 
2022 
 
Verksamhetsberättelsen utgår från distriktsstyrelsens verksamhetsplan med 
prioriterade områden och uppsatta mål samt beskriver de aktiviteter som 
genomförts under verksamhetsåret 2022.  
 
Omställning i samhälle och för professionen 
På det digitala årsmötet 2022 höll förbundets ordförande Cecilia Winberg och 
socialpolitiska strateg Caroline Agrell ett anförande om det högaktuella ämnet 
”Vad är nära vård och varför ska jag bry mig?”. 45 medlemmar deltog.  
 
Studiecirkeln, som genomfördes hösten 2021, ledde vidare till genomförandet av 
två aktiviteter: 
 

 Kampanjen ”Följ ett yrke i rörelse” har genomförts med 5 olika politiker på 
studiebesök hos 5 olika fysioterapeuter på 5 olika arbetsplatser i både 
region och kommun. Besöket avslutades med gemensam lunch med en av 
ledamöterna i distriktsstyrelsen och diskussion kring upplevelserna från 
studiebesöket och mötena med patienterna. Politikerna uppskattade 
möjligheterna att få insyn i fysioterapeuternas vardag och bidrag till 
kvalitativt arbete inom hälso- och sjukvården.   

 
 Inför internationella fysioterapins dag bjöds enhetschefer och 

verksamhetschefer på Skånes samtliga sjukhus till ett digitalt möte för 
information och diskussion kring Fysioterapeuternas specialistordning och 
möjlighet att skapa specialisttjänster under parollen ”att kunna behålla 
kompetenta medarbetare”. Därefter har cheferna bjudits in till ett 
uppföljande möte. Distriktet har haft ett gott stöd från förbundet centralt 
i denna aktivitet. 

 
Regionalt förhandlingsansvariga har inom ramen för sitt fackliga uppdrag i Region 
Skåne fortsatt arbetet kring att sätta fysioterapeuterna i fokus i omställningen 
till god och nära vård. 

 
Företagarrådsrepresentanten har bevakat de lokala företagarfrågorna och varit 
närvarande på samverkansorgan och aktuella möten i möjligaste mån. Viktig 
information har skickats via mail för att uppmärksamma våra företagande 
medlemmar om vikten av att ha uppdaterad verksamhetsinformation i IVO´s 
vårdgivarregister. 
 
Professionsutveckling 
Påverkansarbetet har under året fortgått för att den regionala kompetensstegen 
för fysioterapeuter ska anpassas till flera olika verksamheter. Tillsammans med 
tidigare nämnd påverkansaktivitet vid fysioterapins dag har arbetsgivaren 
uppmärksammats på att kompetensstegen är ett viktigt verktyg för att behålla 
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kompetensen inom sin verksamhet och för att ha underlag att skapa 
specialisttjänster för fysioterapeuter. 
 
Hållbart arbetsliv med bättre villkor och stärkt arbetsmiljö 
Fackliga kurser och kurser kring arbetsmiljö har erbjudits digitalt av 
Fysioterapeuterna centralt, därav har det inte funnits behov av lokala kurser. Vi 
har haft digitala nätverksmöten med våra arbetsplatsombud i regionen i syfte att 
diskutera aktuella frågor och bilda nätverk. Dessa möten kommer att fortgå och 
hållas med jämna mellanrum framöver. 
 
Planerat digitalt nätverksmöte för arbetsplatsombud i kommunerna under 
hösten fick tyvärr ställas in pga för få deltagare. Nytt försök görs nästa år. Ett 
annat sätt att möjliggöra nätverkande är en Facebook grupp för fackligt 
förtroendevalda i Skånes kommuner.  
 
Inom uppdraget regionalt förhandlingsansvarig har arbete genomförts för att 
tillvarata medlemmarnas intresse i arbetsrättsliga och arbetsmiljöfrågor och som 
bollplank och rådgivande stöd för medlemmar, lokala fackligt förtroendevalda 
och skyddsombud. Fortsatt påverkansarbete och partsgemensamt arbete inom 
Region Skåne för att konkretisera den regionala Kompetensstegen för 
fysioterapeuter. Strategiskt arbete har utförts i regionen med bland annat 
deltagande i lönekartläggning och lönerevisioner i olika förvaltningar och på olika 
nivåer. Aktivt deltagande i olika samverkans- och arbetsmiljömöten på regional 
nivå samt i flera regionala fackliga referensgrupper. Detta möjliggörs genom ett 
gott Saco-samarbete. 
 
Vår organisation 
Distriktsstyrelsen har under 2022 bestått av 5 ledamöter, inga nya ledamöter har 
tillkommit under året. Under verksamhetsåret har vi haft en planeringsdag inför 
årsmötet 2022 och en planeringsdag inför årsmötet 2023. Det fortlöpande 
styrelsearbetet har genomförts genom en Kick-off för att fastställa aktiviteter 
utifrån verksamhetsplan 2022 samt 3 digitala och 1 fysiskt styrelsemöte.  
 
Fyra informationsbrev har skickats till medlemmarna i Skåne. 
Studentrepresentationen på våra styrelsemöten har varit sparsam under detta 
verksamhetsår. Dialog har förts med studenterna via mail om framtida 
aktiviteter. Styrelsen har fortsatt att arbeta aktivt med att rekrytera nya 
förtroendevalda där det saknas. På vår Kick off i våras skapade vi ett 
Instagramkonto och här delas kontinuerligt uppdateringar för att synliggöra 
styrelsens arbete. 
 
Valberedningen, bestående av två medlemmar, deltog på ett av höstens 
styrelsemöten. En efterlysning skickades ut under hösten via medlemsbrev och 
sociala medier, med en uppmaning att kontakta valberedningen vid intresse av 
att vara en del av distriktsstyrelsen.  


