Nyhetsbrev
Distrikt Skåne

Se och ändra dina uppgifter på Min sida

Nu är det snart sommar...
...och semestertider för de flesta. Innan det vill vi rapportera vad som hänt
sedan förra medlemsbrevet skickades ut.
Distriktsstyrelsen har haft två möten under våren. Av lite oturliga anledningar har
vi inte lyckats få protokollen undertecknade, bland annat en bruten handled, så
de är tyvärr inte publicerade på hemsidan ännu.
Däremot finns ett nytt foto på den aktuella styrelsen att beskåda på hemsidan klicka här!
Här finns också ett kalendarium där ni kan se ett FoU evenemang i Lund på
eftermiddagen den 11/9. Detta datum ersätter den 8/9 som är internationella
fysioterapins dag, som i år infaller en söndag. Det kommer en inbjudan med mer
information till alla medlemmar via mail, men ”save the day”.

Våra styrelsemöten...
håller vi på olika orter/arbetsplatser och den 21 maj var vi i Ystad. Till detta
möte hade vi bjudit in vår förbundsstyrelseordförande Stefan Jutterdal.
Även förbundets socialpolitiska strateg, Caroline Agrell, ville följa med på
ett studiebesök hos oss i Skåne.

Rehabenheten på Ystad sjukhus passade på att visa upp lokaler och verksamhet
för våra besökare. Enhetschefen bjöd på fika och medlemmarna hade möjlighet
att diskutera angelägna frågor med besökarna. Därpå deltog Stefan och Caroline
på ett kort distriktsstyrelsemöte, som följdes av diskussion kring eventuell
effektivisering av styrelsearbete, professionsfrågor och funderingar som är
aktuella för oss i Skåne. Det vi också diskuterade var hur vi i vårt distrikt ska
kunna arbeta utifrån förbundets kongressmål.

Vill du engagera
dig!
Vi behöver fler
arbetsplatsombud, på
arbetsplatserna, som kan
representera och ta tillvara våra
medlemmars intressen.
Ta upp frågan med kollegerna och
anmäl er till oss i DS, så hjälper vi
till med det praktiska kring anmälan
till både arbetsgivare och förbundet.
Som vi skrev i vårt förra brev
saknar vi valberedning. Vår vädjan i
brevet har inte gett något resultat,
men det är inte försent, så känner
någon att detta skulle jag vilja
prova, hör av dig så berättar vi
mer.

Fysioterapi 2019?
Ni har väl anmält er till Fysioterapi
2019? Årets tema är ”Framtidens
hälso- och sjukvård”. Det är tre
dagar fyllda av intressanta
föreläsningar, workshops,
diskussionsgrupper mm. Det är
också en viktig träffpunkt för
fysioterapeuter från hela landet.
Programmet finns klart. Visa detta
för din arbetsgivare och få ett
tillfälle för utökad kompetens, som
du kan ta med dig till din
arbetsplats och föra vidare till dina
kolleger eller din arbetsgrupp. Det
är inte gratis, men jämfört med
andra kurser och konferenser så är
det helt försvarbart med tanke på
den kvalité som levereras vid de
olika sessionerna.

Slutligen...
I förra brevet skrev vi också om våra kollegor med privat etablering. Vi arbetar nu
aktivt för att få till ett möte med Region Skånes nytillsatta Hälso- och
sjukvårdsdirektör för att kunna gå vidare i frågan.

En annan sak som vi vill passa på att flagga för är kampanjen ”följ ett yrke i
rörelse”. Det finns väl förberett material och mer att läsa på förbundets hemsida.
Vi önskar er alla en skön sommar!
Vi hörs och ses på diverse evenemang.
Distriktsstyrelsen Skåne
/ Terttu Lempinen och Anna Österblad

Till vår hemsida...
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