Medlemsbrev 1-2
2020 blev inte alls som planerat och våren har varit en märklig tid för många av oss. Därför blev även
det inplanerade medlemsbrevet till er medlemmar försenat. Vi skickade ett X-tra brev till er i slutet
av januari, med info om att vi, i ett försök till påverkansarbete, skulle fokusera på kampanjen ”Följ ett
yrke i rörelse”. I början föll detta väldigt väl ut och det var inplanerat studiebesök av politiker på fyra
olika vårdcentraler. Dock kom Covid-19 emellan! De inplanerade besöken har tyvärr fått skjutas på
framtiden. Det var dock ett väldigt positivt gensvar från dem tillfrågade politikerna och vi hoppas
kunna ta vid där vi slutade när det ”nya normala” inträder.
Utöver planeringsmötet i januari hann distriktsstyrelsen med ytterligare ett fysiskt styrelsemöte
innan pandemin satte stopp för detta. Därefter har det blivit två möten via länk, vilket fungerar bra,
men vi saknar ju så klart diskussioner som sker på ett mer dynamiskt sätt i ett fysiskt sammanhang.
Vid vårt senaste möte gick vi igenom en strategi för att få snurr på justering och publicering av våra
protokoll. Vår förhoppning är att dem ska vara publicerade inom en vecka från vårt styrelsemöte. Nu
finns dem senaste protokollen publicerade på hemsidan https://www.fysioterapeuterna.se/Omforbundet/Distrikt/Skane/
De inplanerade fackliga utbildningarna har ställts in pga den rådande situationen där vi måste
undvika fysiska möten. Inget nytt är inplanerat för hösten, däremot finns det en kort information via
kansliet för nya arbetsplatsombud och även för er som har innehaft uppdraget under en period och
behöver en repetition. Alla med aktivt uppdrag som arbetsplatsombud bör ha fått info om detta i ett
utskick från förbundets kansli med förslag på tider. Om ni inte nåtts av denna info, kontakta
förhandlingsrådsledamot eller ordförande i distriktet.
I år är det kongressår för Fysioterapeuterna. Kongressen genomförs vart fjärde år och är det högsta
beslutande organet i förbundet. På kongressen väljs förbundsstyrelsen och beslut tas om förbundets
inriktning och vilka frågor som förbundet ska arbeta med de kommande åren. På senaste mötet i
förbundsstyrelsen beslutades att genomföra kongressen 2020 digitalt. Det anses vara alltför osäkert
att planera en stor kongress till hösten under rådande omständigheter. Med dagens tekniska
möjligheter går det säkert att genomföra kongressen på länk, men kongressombuden kommer
säkerligen att sakna de fysiska mötena och diskussioner som uppstår med kolleger från hela landet.
Deadline för motioner var i början av maj, distriktsstyrelsen Skåne har skickat in fyra.
Nu är det åter som vanligt när det gäller bemanningen för uppdraget förhandlingsrådsledamot i
Skåne. Ni hittar kontaktuppgifterna på vår hemsida. Distriktsstyrelsen tackar de två personer som på
ett föredömligt sätt vikarierat för ordinarie förhandlingsrådsledamot.
Vi vill uppmana alla att gå in på ”Min sida” på förbundets hemsida och se över de uppgifter som finns
inmatade på sidan som dina uppgifter. Ändringarna sker inte automatiskt när vi byter jobb, går från
student till arbetande fysioterapeut, byter hemadress, namn eller e-postadress. Dessa uppgifter
används i medlemsregistret vid utskick av information. Det är också viktigt att uppdatera utbildningar
mm. Vissa uppgifter kan ni göra själv, där det inte fungerar ta kontakt med kansliet för att uppdatera
uppgifterna. När du blir arbetsplatsombud eller skyddsombud på din arbetsplats, ska detta anmälas
av distriktsstyrelsen både till din arbetsgivare och förbundet, likaså när du inte längre har detta

uppdrag. Du behöver vara anmäld korrekt för att omfattas av förtroendemannalagen. Specifik info
skickas från förbundet centralt till de som innehar uppdraget förtroendevald.
Vad händer för övrigt med frågor kring fysioterapeuter med privat etablering? Under tiden som
pandemin pågått har diskussioner förts nationellt med SKR kring möjlighet att få ersättning för
digitala besök för de fysioterapeuter som ingår i den så kallade nationella taxan. Tyvärr strandade
dessa diskussioner och hänsköts till regioner att hantera. Nu försöker vi jobba med detta och få till
ett möte med någon tjänsteman eller politiker med mandat. Vi har fortsatt enbart ett aktivt
företagarråd i distriktet. Hon är dessutom nu föräldraledig, men försöker ändå hålla sig ajour och
tillgänglig för frågor. Är du intresserad av att bevaka, lyfta frågor för egen företagare? Ta kontakt
med vårt nuvarande FT-råd Ylwa-Li Eklund.
Arbetsplatsombud i kommunerna! Har ni sett den Facebook grupp som har skapats för fackliga
förtroendevalda i kommunerna? Det är en sluten grupp och hittas på FB ”Fysioterapeuterna –
Förtroendevalda i Skånes kommuner”. Här har ni möjlighet att nätverka och få input i olika frågor.
Använd denna möjlighet till kontakt över kommungränserna! Det finns inget så bra som att få sina
tankar bekräftade eller få råd och tips från andra! Ansvarig för gruppen är Julia Sundström, som
också är sekreterare och en av webbredaktörerna i distriktsstyrelsen.
Detta brev avhandlade ganska mycket kring hur Covid-19 har påverkat vårt arbete i distriktet och hur
vi har försökt anpassa oss efter situationen. Det finns mycket information på förbundets hemsida
med både arbetsrättsliga- och arbetsmiljöaspekter och hur förbundet försöker ge råd och hantera
olika situationer. Vi kommer att fortsätta med våra medlemsbrev framöver för att försöka informera
om vårt fortsatta arbete. Dessa vänder sig till samtliga medlemmar oavsett anställningsform. Till
hösten fanns det planer på ett stort evenemang till Internationella Fysioterapins dag den 8/9, men
det blir inte riktigt så. Alla får jättegärna uppmärksamma denna dag, som i år är en vardag! Inkom
gärna med info till oss och/eller förbundet om hur ni tänker fira denna dag.
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