2018-06-19

Hej medlem i Fysioterapeuterna distrikt Skåne
Vad händer i Skåne just nu och vad har hänt under det senaste året? Här kommer lite information från
distriktsstyrelsen.
Fysioterapeuterna har i nuläget cirka 1500 medlemmar i Skåne. Dessa är fördelade i 33 kommuner, i Region
Skåne, hos privata arbetsgivare, egenföretagare, studerande samt pensionärer.
Lönefrågan är en fråga som ständigt är aktuell både i stödet till medlemmar och lokala fackliga
förtroendevalda (FFV). I Region Skåne sker omorganisationer som påverkar vårt lönearbete och vi försöker
utvidga vår lönegrupp för de FFV som aktivt deltar i löneöverläggningar. Vi vill skapa en tydlighet och
samstämmighet för de som representerar Fysioterapeuterna i lönedialogen med arbetsgivaren inom Region
Skåne och med gemensamma krafter fortsätta påverkansarbetet kring profession-position-lön. För att stärka
våra FFV i kommunerna ordnades hösten 2016 en lönekurs enbart riktad till kommunerna och under hösten
2017 gjorde vi ett mailutskick med förslag på yrkanden att använda i den årliga löneöverläggningen.
Påverkansarbete i stort, där vi ständigt försöker få upp fysioterapeuternas kompetensområde på agendan i
dialogen med arbetsgivare och politiker, är en viktig del av vårt arbete. Vi representerar Fysioterapeuterna i
olika regionala forum där beslut förbereds och där nya arbetsformer och organisationsmodeller diskuteras.
Till Internationella fysioterapins dag 8/9 2017 skrev vi en debattartikel om behovet för samtliga Skånes
kommuner att inrätta tjänster för MAR. Artikeln blev publicerad i två skånska dagstidningar. Dessutom
gjordes ett mindre reportage i radio P4 Kristianstad som uppmärksammade en pågående aktivitet som
medlemmarna på CSK arrangerade.
Under hösten 2017 arrangerades ett dialogmöte med privata vårdgivare och politiker från
sjukvårdsnämnden, med anledning av en skärpt tolkning av regelverket i Lagen om Fysioterapi, LOF.
Dialogmötet har följts upp med en skrivelse och frågan diskuteras i olika forum där Fysioterapeuterna
representeras av våra företagarråd och ledamöter från distriktsstyrelsen. Vi har startat ett samarbete med
Region Skånes Hälso- och sjukvårdsdirektör om utbudet av fysioterapeutisk kompetens i skånsk primärvård,
oavsett driftsform, med fokus på jämlik vård för patienterna.
April 2017 togs beslut om en Kompetensstege för fysioterapeuter i Region Skåne.
Förhandlingsrådsledamöterna var med i den arbetsgrupp som arbetade fram denna kompetensstege. Nu
försöker vi påverka arbetsgivaren att fullfölja detta arbete genom att konkretisera och implementera
kompetensstegen i riktning mot de specifika verksamheterna. Vår förhoppning är att detta ska skapa en bra
plattform för våra medlemmars kompetensutveckling och ge cheferna en god bild av att vi alla har olika
kompetens även om vi är fysioterapeuter i grunden. Det ska också skapa en tydlighet om behovet av en
differentierad tjänstestruktur för fysioterapeuter som i förlängningen kan skapa karriärvägar och bättre
lönespridning för våra medlemmar.
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Hösten 2017 var frågan om helgtjänstgöring den mest övergripande för våra medlemmar i kommunerna
med tanke på ny lagstiftning som trädde i kraft 2018-01-01 samt hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Region
Skåne och Kommunförbundet Skåne. En speciell utbildningsdag genomfördes riktad till FFV i kommunerna
om just helgtjänstgöring. Detta blev ett bra forum för kunskapsutbyte men fr a också möjlighet till
nätverkande och stöd till varandra i frågan.
Under hela året pågår rekrytering av lokala fackliga förtroendevalda, då navet för det fackliga arbetet finns
på arbetsplatserna. Nationellt sett ligger Skåne väldigt bra till när det gäller antal FFV, men vi är ju också ett
distrikt med många arbetsplatser. För våra FFV anordnas årligen en facklig grundkurs, en fortsättningskurs i
Praktisk arbetsrätt samt en lönekurs vid behov. De som inte haft möjlighet att delta i våra kurser kan passa
på att gå facklig kurs i ett annat distrikt i närheten, men detta måste förankras i distriktsstyrelsen.
Vi som har fått förtroendet att vara förhandlingsrådsledamöter i distrikt Skåne är nu inne på vårt fjärde år.
Den fackliga tiden för detta uppdrag genereras av medlemsantalet i Region Skåne. Den tiden överstiger en
heltid, varför vi är två som delar på uppdraget. Vi upplever att det är en styrka att båda innehar rollen som
distriktsombud och att kunna dela arbetsuppgifterna. I vårt uppdrag är vi bollplank för våra FFV på de olika
arbetsplatserna och rådgivande för medlemmar i hela distriktet. Vi försöker svara så snabbt och konkret som
möjligt och tar stöd av ombudsmannen vid kluriga frågor. Som enskild medlem kan du också få ett
individuellt stöd av oss i dialogen med arbetsgivaren t ex vid återgång i arbete efter längre sjukskrivning.
I vår roll som ombudsmannens förlängda arm finns vi med som stöd, bollplank och rådgivare till alla FFV i
samverkans- och arbetsmiljöfrågor i relation till arbetsgivaren och i synnerhet i samband med större
förändringar. En del frågor avslutas i oenighet mellan Fysioterapeuterna och den aktuella arbetsgivaren och i
enstaka fall leder detta då till s k central förhandling då vår ombudsman träder in i frågan. Här är det oerhört
viktigt att våra lokala FFV tidigt tar kontakt med oss, när en större fråga riskerar leda till oenighet, så att vi
och ombudsmannen har en möjlighet att tidigt stödja den lokalfackliga. Aktuella frågor det gångna året har fr
a handlat om införande av helgtjänstgöring och större omorganisationer i vissa kommuner.
Det är alltid distriktsstyrelsen som anmäler FFV och skyddsombud till arbetsgivaren och förbundet centralt.
Detta är viktigt för att ombuden ska omfattas av fackliga förtroendemannalagen. Vi försöker hålla våra
kontaktlistor över FFV och skyddsombud, SO, i Skåne så aktuella som möjligt. Därför är det oerhört viktigt att
alla ni som har eller tar på er ett förtroendeuppdrag kontaktar oss vid förändringar. Det är lika viktigt att
avanmäla som ny-anmäla. Listorna hittar du på vår hemsida http://www.fysioterapeuterna.se/Omforbundet/Distrikt/Skane/, där du också hittar kontaktuppgifter till distriktsstyrelsen och annan information.
Saknar du något? Kontakta oss.
Varje år, sista kvartalet, inbjuds alla medlemmar till årsmöte. Där presenteras distriktsstyrelsens verksamhet
för det gångna året och ledamöter till distriktsstyrelsen till nästa år väljs. Inför årsmötet kan du som medlem
nominera dig själv eller någon kollega till att ingå i styrelsen. Tänk på att du som medlem kan påverka
styrelsens arbete genom att komma till årsmötet. Konkreta förslag kan lämnas in som motioner inför
årsmötet. Efter årsmötet har den nya distriktsstyrelsen ett internt möte där de olika uppdragen fördelas.
Tveka aldrig på att kontakta oss med frågor och synpunkter eller om du själv skulle vilja engagera dig i en
fråga utan att för den skull behöva gå in i styrelsearbetet.
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