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Se och ändra dina uppgifter på Min sida

Medlemsbrev 3 - hösten 2019
Hej!
Plötsligt så har det blivit det höst och det är åter dags för lite rapport från
distriktsstyrelsen. Nu finns våra protokoll från vårens möten publicerade
på hemsidan https://www.fysioterapeuterna.se/Omforbundet/Distrikt/Skane/ Vi försöker fortlöpande lägga ut protokollen,
men ibland kommer livet emellan och då kan det dröja med justering och
påskrifter.
FoU evenemanget om kropp och själ den 11/9, som en del av den internationella
fysioterapins dag, är genomförd. Evenemanget var väldigt välbesökt med mycket
positiv energi. Fantastiska föreläsare som på ett lättsamt sätt kunde förmedla
fysioterapi ur ett perspektiv som inte alltid självklart är förknippat med vår
profession. Föreläsarnas PP-presentation kommer att finnas på vår hemsida, för
er som var där, men också för er som inte hade möjlighet att delta.

Kongress 2020
I november 2020 genomförs Fysioterapeuternas kongress, där förbundsstyrelsen
väljs och beslut tas om vilka frågor som förbundet ska arbeta med under de
kommande fyra åren. Det kan tyckas vara långt till kongressen, men redan vid
årets årsmöte väljs kongressledamöter från vårt distrikt. Alla medlemmar har fått
ett mail från kansliet för att nominera kandidater inom sitt distrikt, det datumet har
passerat, men ni har fortfarande möjlighet att skicka förslag till oss i
distriktsstyrelsen. Sedan sker en röstning om detta på årsmötet den 21
november 2019.

Fysioterapi 2019 & Lönekurs
I oktober händer en hel del, DS har planeringsdag för att förbereda material och
annat till vårt årsmöte, dit ni alla kommer att få en inbjudan. Men ”save the day”
cirka 17:00 troligtvis i Lund den 21 november. 15-16 oktober genomförs en
lönekurs. Denna kurs vänder sig till samtliga fackliga förtroendevalda i Skåne
och är öppen för anmälan via kalendariet. Sedan är det Fysioterapidagarna 2019
i Stockholm 23-25 oktober med temat ”Framtidens hälso- och sjukvård”, vi
hoppas att ni har haft möjlighet att anmäla er för att ta del av några kunskapsoch kompetensförhöjande dagar.

Förhandlingsrådsledamot
På grund av sjukdom har vi tvingats till lite förändringar när det gäller uppdraget
förhandlingsrådsledamot i Skåne. En fråga skickades till samtliga fackliga
förtroendevalda med anställning i Region Skåne om intresse och möjlighet att
vikariera på denna post. Det kom en del svar och distriktsstyrelsen beslöt att
tillsätta två personer att tillsammans med undertecknad inneha uppdraget 6
månader framöver. Detta gäller från 1 oktober, när alla praktikaliteter är klara
kommer kontaktuppgifter att presenteras på vår hemsida.

Webredaktör
Vi har fått förstärkning med ytterligare en webbredaktör och hoppas därför att vår
hemsida blir mer tillgänglig och aktuell. Från och med nu så kommer all
information till medlemmar att komma i de här medlemsbreven 2 gånger per
termin, så även företagarnas info (förutsatt att inget ”extraordinärt” händer) så se
till att ni har den här mailadressen som OK-ad i era mailkorgar så de inte hamnar
i skräpposten. Vi kommer också fortsättningsvis att lägga upp protokollen från
samverkansorganen på egenföretagarsidan på distriktets hemsida, liksom våra
mötesprotokoll.

Privat etablering
Vad händer för övrigt med frågor kring fysioterapeuter med privat etablering?
Just nu ingenting! Tanken var ett möte med Region Skånes Hälso- och

sjukvårdsdirektör i september med syfte att diskutera öppenvård och möjlighet
att erbjuda fysioterapi för Skånes medborgare. Det handlar om
fysioterapeuternas arbetsmiljö och arbetsro såväl inom privat som offentlig vård.
Det fick tyvärr skjutas fram. Förslag på datum i slutet av året ligger, men inget är
bestämt i nuläget, det är några som behöver synka sina kalendrar. Vi har haft
manfall på företagarrådssidan och våra tidigare 3 företagarråd är nu 1. Således
finns det 2 vakanta platser. Är du intresserad?
Ta kontakt med vårt nuvarande FT-råd Ylwa-Li Eklund på
frad.skane@fysioterapeuterna.se.

Facebook
En facebook grupp har skapats för fackliga förtroendevalda i kommunerna. Det
är en sluten grupp och hittas på FB ”Fysioterapeuterna – Förtroendevalda i
Skånes kommuner”. Detta är en möjlighet för arbetsplatsombuden att nätverka i
olika frågor. Ansvarig för gruppen är Julia Sundström, tf sekreterare och en av
webbredaktörerna i distriktsstyrelsen.
Vi hörs och ses på diverse evenemang!
Distriktsstyrelsen Skåne/
Terttu Lempinen

Till vår hemsida...
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