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Oj, vad tiden går! Det är redan sensommar och de flesta har semestrar och ledigheter bakom sig.
Hösten har i och för sig sin charm, när vi återvänt till rutinerna och kommit igång igen med eventuella
projekt och annat pågående arbete. Det sätter liksom igång kreativiteten på ett sätt även om det är
mycket att ta tag i ute på arbetsplatserna. Pandemin har lugnat ner sig och det är inte längre krisläge
som råder. Mycket ska återgå till det ”normala”, men det finns också en vårdkö att beakta, detta
påverkar vår profession på många sätt. Vi är viktiga aktörer inom hälso- och sjukvård.
Distriktsstyrelsen har hunnit med två styrelsemöten, den första i augusti då vi träffades fysiskt för
första gången på länge. Vi vågade oss på detta eftersom samtliga ledamöter är vaccinerade enligt
rekommendationer. Vid detta tillfälle passade vi på att ta ett nytt foto på den nuvarande styrelsen,
nyfiken? Kolla hemsidan! Det andra mötet, den 13 september, genomfördes digitalt, denna
mötesform kommer vi säkerligen hålla kvar ett tag, då vi upptäckt vissa fördelar, speciellt när det
gäller tid och resande. På septembermötet hade vi en gäst! Förbundsstyrelsens ordförande Cecilia
Winberg deltog och vi hade intressanta diskussioner kring samarbete mellan distrikt och förbundet
centralt. Ett protokoll från detta möte är på gång och kommer att publiceras på vår hemsida inom
kort. https://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Distrikt/Skane/ På tal om hemsida, har du
kollat förbundets hemsida på sistone? Om inte, så rekommenderar vi varmt att gå in på den. Där
finns bland annat Cecilias blogg som alltid är intressant att ta del av. Det finns också väldigt mycket
annat av intresse för alla medlemmar, om du är arbetsplatsombud passa då också på att kolla
kalendariet för fackliga kurser. www.fysioterapeuterna.se
Fysioterapi 2021. Vi vill påminna om detta event. Konferensen brukar vara ett välbesökt event, där vi
har möjlighet att träffa kolleger och ta del av aktuell kunskap inom våra specifika områden. Det är
alltid trevligt att mingla med kollegerna, men i år är det inte möjligt då konferensen är digital. Detta
ger dock utökade möjligheter att delta, det blir mer kostnadseffektivt, utan resor och övernattning
och en lägre deltagaravgift (ingen lokalhyra). Du kan delta från hemmaplan! Det som också är
intressant i år är att det går att få tillgång till halvdagsutbildningar fr.o.m. 11/10, själva konferensen
äger rum 19 och 20 oktober, deltagarna har sedan tillgång till konferensplattformen och materialet
t.o.m. 18 december. Detta innebär en viss flexibilitet för deltagandet. Ta chansen, diskutera med din
chef, sälj in att det är ett tillfälle till kompetensutveckling för medarbetare på ett kostnadseffektivt
sätt! Läs mer om innehåll och hur du anmäler dig på Fysioterapeuternas hemsida.
Den 8 september varje år infaller Internationella Fysioterapins Dag, en dag som firas runt om i
Sverige och hela världen. Temat i Sverige för Internationella Fysioterapins Dag 2021 tar sin
utgångspunkt i kampanjen "Vad heter din fysioterapeut?". Inför denna dag genomförde
Distriktsstyrelsen en egen kampanj med mailutskick till regionens och kommunernas politiker och
tjänstemän (cirka 80 personer) där vi skickade med länken Vad heter din fysioterapeut?
Vi kan rekommendera dig att se dessa filmer, dela gärna med dig till personer i ledande positioner.
Filmerna speglar verkligen hur olika människor får hjälp av fysioterapeuter i olika skeenden av livet.
När kroppen sviker behövs kompetent hjälp för att komma vidare. Både inom hälso- och sjukvården
och friskvården finns fysioterapeuter som är redo att lotsa människor i alla åldrar till ett självständigt
och aktivt liv. Vår förhoppning är att filmerna väcker nyfikenhet och att detta kan bidra till kontakter
mellan beslutsfattare och profession.

2021 års löneöversyn är i stort avslutat. MEN det är nu som analysarbetet för budget till 2022
påbörjas. Om du har möjlighet, ta plats och var delaktig i analysen kring fysioterapeuternas löneläge,
kompetens och bidrag till verksamheten. Stäm träff med din närmsta chef och erbjud att ni kan
hjälpas åt med detta arbete. Det är så klart helt naturligt om du har uppdraget fackligt
förtroendevald, men om det inte finns något arbetsplatsombud på din arbetsplats, så erbjud dig som
medarbetare och medlem i förbundet. Det är bland annat såhär som vi kan påverka och försöka ge
en bild av hur vi bidrar till en god verksamhet med hänsyn till våra patienter/brukare/medborgare.
Tveka inte att höra av er om ni undrar hur arbetet kan bedrivas. Mailadresserna finns på hemsidan.
På tal om kompetens, den anpassade kompetensstegen till specialistpsykiatrin i regionen är klar! I
nuläget oklart om den är publicerad i väntan på presentation på samverkan, men anpassad och klar.
Detta är ett partsgemensamt arbete som några av oss bedriver tillsammans med arbetsgivaren i
Region Skåne. Denna kompetensstege för fysioterapeuter behöver anpassas till just den specifika
verksamheten. Att utarbeta en kompetensstege för fysioterapeuterna i de 33 självständiga
kommunerna i Skåne kan upplevas lite svårare, men inte omöjligt! Det är inget som hindrar att
kopiera olika delar i den regionala kompetensstegen och anpassa till sitt arbete i kommun X, även här
ett samarbete mellan fackliga representanter/medlemmar och arbetsgivare. Vi som varit med och
tagit fram olika regionala kompetensstegar ser att dessa är viktiga för att synliggöra
fysioterapeuternas kompetens/kunskap och bidrag till verksamheter och ett verktyg att användas vid
medarbetarsamtal, dels för individuell utveckling inom yrket, dels för att kunna kartlägga och planera
verksamheten. Frågor på detta? Kontakta oss via mailadresserna på hemsidan!
Vill åter påminna om möjlighet att ha kontakt med varandra på Facebookgruppen för fackliga
förtroendevalda i kommunerna. De som hittat hit anser att det är ett viktigt forum att diskutera
gemensamma frågor. Det är en sluten grupp och hittas på FB ”Fysioterapeuterna – Förtroendevalda i
Skånes kommuner”. Ansvarig för gruppen är Julia Sundström, som också är sekreterare och en av
webbredaktörerna i distriktsstyrelsen.
Arbetet kring ersättningsformerna för fysioterapeuter med privat etablering går vidare. Det är ett
nationellt arbete mellan arbetsgivarorganisation och arbetstagarorganisationer om att modernisera
det system som gäller idag. Inget är klart ännu, vårt företagarråd Ylwa-Li Eklund bevakar frågan. Hör
av er till henne om någon är intresserad av att dela uppdraget företagarråd med Ylwa-Li! Om du
undrar kring etablering och framtiden hänvisar vi er till Marie Granberg, som är en central
ombudsman och som bör ha mest aktuell kunskap i ämnet.
När ni besöker förbundets hemsida, ta en titt på ”Min sida”. Här hittar ni vilka uppgifter som är
registrerade på er. Vissa uppgifter kan ni ändra själv, för andra behöver ni kontakta medlemsservice
eller förbundets kansli.
Tveka inte att ta kontakt med oss, vi diskuterar gärna aktuella frågor och försöker besvara
medlemsfrågor så gott vi kan. Vid behov tar vi hjälp av förbundets ombudsmän.
Vi hörs och ses!
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