Medlemsbrev 1
Oj, vad tiden går. Vi hann inte med fler än 3 medlemsbrev förra året, men så var det också ett
ovanligt år 2020. I november bjöd vi in till ett digitalt årsmöte, några medlemmar hörsammade detta
och var med och valde ny distriktsstyrelse. Nu blev det inga större förändringar mer än att en
ledamot som varit med i styrelsen länge valde att lämna styrelsen och istället njuta lite av
pensionärslivet. Vi tackar Liselott Persson för alla goda inspel och diskussioner och insatser för FoU
verksamheten i distrikt Skåne. Årsmötesprotokoll och andra handlingar finns att läsa på vår hemsida.
https://www.fysioterapeuterna.se/Skane
Även Fysioterapeuternas kongress 14-15 november 2020 genomfördes digitalt. Det var en
spännande tillställning för de över 100 deltagarna. Skulle tekniken fungera som avsett? Det mesta
fungerade bra, men visst hade diskussionerna kunnat bli lite mer fylliga om vi alla hade suttit fysiskt
på samma plats. Ny förbundsstyrelse tillträdde vid årsskiftet med Cecilia Winberg från Skåne, som ny
förbundsordförande. Förbundsstyrelsen har haft sitt första styrelsemöte i slutet av januari och har
konstituerat sig och diskuterat hur de ska försöka genomföra förbundets politik i den riktning som
beslutades på kongressen. Det finns mer information om kongressen och besluten på
Fysioterapeuternas hemsida.
Distriktsstyrelsen Skåne har också hunnit med ett första möte som blev en digital heldag för
planering av vårt arbete under 2021. Verksamhetsplanen fastställdes och vi diskuterade hur dem
olika aktiviteterna skulle genomföras, årshjulet uppdaterades och det uppdagades att vi inte ska ha
något årsmöte 2021. Enligt kongressbeslut med stadgeändring ska verksamhets- och budgetår
ändras att gälla från årsskifte. Detta innebär att nästa årsmöte i distrikt Skåne blir under första
kvartalet 2022. Så ett något längre år med förhoppning om att hinna med allt som är planerat.
Ni som har rollen som arbetsplatsombud på era arbetsplatser, ta en titt på kalendariet på förbundets
hemsida. Många kurser genomförs nu digitalt och annonseras via kalendariet! Försök därför hålla koll
på hemsidan med jämna mellanrum. Det finns även andra kurser som kan vara intressanta för alla
medlemmar, så ta en titt i kalendariet. Så länge som vi har pandemi kan inga fysiska kurser
genomföras, det är ju möjligt att det visar sig att det är bättre med den digitala plattformen och då
ska vi naturligtvis ta lärdom och fortsätta med detta, men det får framtiden visa.
Vad händer annars i Skåne? Det är fortsatt osäkert kring pandemin, just nu ser det ut som det är på
väg mot rätt håll och även om det är strul med vaccinationer så har i alla fall en del fått sina båda
doser. Vi har fortfarande fysioterapeuter som bidrar med sin kompetens till patienterna på
Covidavdelningarna och det börjar talas om rehabiliteringsbehov hos personer med långtidssymtom
av Covid. Här är fysioterapeuter en efterfrågad resurs. Detta är naturligtvis väldigt positivt för vår
profession, men vi behöver också påtala vikten av att vid behov utöka resurserna om behovet av
fysioterapi ökar.

Kompetensstegen för fysioterapeuter i primärvården håller så smått på att implementeras på de
olika vårdcentralerna. Det är ett arbete som behöver lite stöd i början, men som är ett viktigt verktyg
för att påvisa fysioterapeuternas kompetens och deras bidrag till verksamheterna. Ytterligare ett
partsgemensamt arbete har startats med att anpassa den regionala kompetensstegen till
fysioterapeuter som arbetar inom psykiatrin. Under året hoppas vi kunna starta fler anpassningar
inom våra olika arbetsplatser.
Löneöversynen är i full gång både i kommunerna och i regionen. De regionala förhandlingsansvariga i
Skåne genomförde en enkät-undersökning bland medlemmarna i regionen kring löneprocessen. Det
framkom mycket information utifrån svaren, med både det som fungerar men också de brister där
förbättringar behöver göras. Medlemmarna delgav via sina kommentarer, synpunkter och tankar
som är viktiga att beakta i samband med de nuvarande löneöverläggningarna. När
löneöverläggningarna på samtliga beslutade nivåer är klara, är det dags för medlemmarnas
lönesamtal. Vi uppmanar er alla att förbereda er väl för detta samtal som inte är en förhandling kring
lön utan en dialog mellan dig och din lönesättande chef hur det senaste året har fungerat och på
vilket sätt du har bidragit till verksamheten för att uppnå målen. Åter igen uppmanar vi er att gå in på
Fysioterapeuternas hemsida; https://www.fysioterapeuterna.se/Anstallning--avtal/Lon/ Här hittar du
broschyren ”Du och din lön” och andra tips inför lönesamtalet. Du måste vara inloggad för att
komma åt informationen.
Fysioterapeuter med mottagningsverksamhet har haft färre fysiska besök, så även fysioterapeuter
med privat etablering. Ersättningen för den tillfälliga taxan för digitala besök har förlängts och gäller
även i början av 2021. Vårt företagarråd Ylwa-Li Eklund är fortsatt ensam i sitt uppdrag, är du
intresserad av att dela uppdraget med henne, ta kontakt! Ofta kan det vara lättare och roligare att
driva frågor tillsammans.
Vi vill påminna om att det finns en sluten grupp på Facebook ”Fysioterapeuterna – Förtroendevalda i
Skånes kommuner”. Som titeln antyder är det ett forum för kontakt mellan fackliga förtroendevald i
kommunerna. Ansvarig för gruppen är Julia Sundström, som också är sekreterare och en av
webbredaktörerna i distriktsstyrelsen.
Vi vill också uppmana er att gå in på ”Min sida” på förbundets hemsida och kolla så att uppgifterna
där stämmer. Vissa uppgifter kan du ändra själv, andra behöver du kontakta medlemsservice.
Vi hörs och ses!
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