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Sommaren närmar sig och därmed också välförtjänta semestrar, även om det också i år blir en lite
annorlunda planering för många. Distriktsstyrelsen har följt FHM råd och haft alla styrelsemötena
digitalt, vi börjar lära oss detta nu. Vi har hunnit med ett uppstartsmöte för distriktsstyrelsen 2021
och ytterligare 3 styrelsemöten under våren. Minnesanteckningar från ordinarie styrelsemöten finns
att läsa på vår hemsida. https://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Distrikt/Skane/
Vi har gjort ett förbättringsarbete kring logistiken av minnesanteckningarna och de publiceras
numera cirka en vecka efter mötet.
Besluten från kongressen 2020 börjar bli lite mer synliga i förbundets arbete. Den nya
förbundsstyrelsen har hunnit konstilera sig och påbörja sitt arbete. I distriktsstyrelsen kan vi märka
att vi allt mer inkluderas på olika sätt. Det är ganska mycket på gång inom förbundet och mycket
information läggs på hemsidan, därför vill vi uppmana er att ta för vana att gå in på
Fysioterapeuternas hemsida med jämna mellanrum. Det finns filmer och annat material att ta del av.
På tal om det, så finns det material att beställa till den 8 september, som är Internationella
fysioterapins dag. Ni kan uppmärksamma dagen på era arbetsplatser med att lägga ut
informationsmaterial i ex väntrum, dela med er till chefer mm. Temat för dagen är ”Vad heter din
fysioterapeut”. Förutom övrigt material finns det affischer och en knapp med budskapet att beställa
kostnadsfritt. Bjuder här på länken till webbsidan:
https://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Fysioterapins-Dag/
För alla arbetsplatsombud! Det har fyllts på med fackliga kurser av olika slag och ändringar har gjorts
med att korta ner tiden och ha olika teman i kursutbudet för att göra det möjligt att välja det som
just du behöver. Kolla kalendariet! Alla kurser är digitala och det går bra att anmäla sig på
Fysioterapeuternas hemsida, antingen du är ny på uppdraget eller känner att du behöver fylla på
med kunskap kring det fackliga arbetet. Det är förbundets ombudsmän som ansvarar för innehållet,
så passa på att delta! I ditt uppdrag ska du kunna vara ledig med lön. Diskutera med din arbetsgivare
och bifoga kursinbjudan med din ledighetsansökan. I och med att kursen är digital slipper du restid.
Anmälan till Fysioterapi 2021 är nu öppen. Alla medlemmar bör ha fått information om detta på mail
och även detta event sker digitalt i år. Fördelen är att anmälningsavgiften blir lägre och du kan ta del
av flera sessioner, då dessa kan ses i efterhand under en begränsad tid. Själva kongressen äger rum
19 och 20 oktober, mer information om innehållet finns på hemsidan. Det är många intressanta
symposier, workshops och inspirationsföreläsningar att ta del av. Missa inte att delta i detta event!
Det här är ett bra tillfälle för kompetensökning och att ta del av ny kunskap som kommer
verksamheten tillgodo. Du kan delta en eller båda dagarna, ingen restid och inget behov av
övernattning. Ett billigt alternativ för kompetensutveckling för medarbetarna, bör absolut sponsras
av arbetsgivaren, naturligtvis beroende på hur det ser ut i verksamheten i oktober.
Vad händer annars i Skåne? Det har varit en tuff vinter för vården i allmänhet. Nu har nivån för
smittspridning varit låg i någon vecka och vi kanske kan se en ljusning. Det finns dock mycket att ta
tag i när det inte längre är så stort fokus på pandemin.

Tillsammans med arbetsgivaren i Region Skåne går arbetet med kompetensstegar vidare och nu är vi
i sluttampen med anpassning av den regionala kompetensstegen för fysioterapeuter som arbetar
inom psykiatriområdet. I arbetet med att synliggöra fysioterapeuters bidrag till verksamheter är
kompetensstegen ett viktigt verktyg och bör användas vid medarbetarsamtal, dels för individuell
utveckling inom yrket, dels för att kunna kartlägga och planera verksamheten. Stegen ger också god
möjlighet till individuell utveckling och är därmed ett incitament för medarbetaren att stanna kvar på
arbetsplatsen och bidra till kvalité i den vård som verksamheten erbjuder medborgarna.
I maj genomförde distriktsstyrelsen en digital lönekurs för de fackliga förtroendevalda i
kommunerna. Vi hann också med en snabb genomgång av kompetensstegen eftersom kompetens
och lön ska hänga samman för en god löneutveckling, men den får inte förväxlas med en lönestege.
Vi hoppas att den regionala kompetensstegen kan bli en inspiration för fysioterapeuterna i
kommunerna. Den digitala kursformen gav mersmak och vi kommer absolut att genomföra fler
liknande kurser under året. Däremellan finns det 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.
I slutet av maj skickar vi ut en löneenkät till medlemmarna i Region Skåne. Den skickas ut för andra
året i rad. Syftet är att försöka utröna hur väl löneöversynen speglar vårt löneavtal, bland annat hur
medlemmarna upplever situationen vid lönesamtalet. Vi hoppas att många har möjlighet att svara på
enkäten då vi använder resultatet vid utvärdering. Löneprocessen är i fokus, men också om chefer
har mandat och möjlighet att lönesätta våra medlemmar utifrån kompetens och bidrag till
verksamheten. Påverkansarbete är långsiktigt och därför räcker det inte att undersöka detta en gång,
utan det är upprepning, som vi av erfarenhet vet, ger resultat.
Det pågår ett nationellt arbete av ersättningsformerna för fysioterapeuter med privat etablering. 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. Hon är fortsatt ensam i sitt uppdrag, om det är någon som är intresserad att dela frågor
rörande egenföretagare, kontakta henne!
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.
Distriktsstyrelsen Skåne önskar er alla en skön sommar och ledighet.
Vi hörs och ses!
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