Medlemsbrev 4
Nu har vi kommit till 2021-års sista medlemsbrev. Vi har passerat första advent och går in i
december, snart jul och så småningom ett nytt år! Sedan vi hördes förra gången har det varit
Fysioterapi 2021, som genomfördes i digital form denna gång. Allt material har du som deltog
tillgång till ända fram till 20 december. Passa på att ta del av det som du inte hade möjlighet till, när
du deltog på andra workshops, föreläsningar mm. Det är ju unikt och möjligt i och med att hela
konferensen var digital och många delar inspelade sedan tidigare. Om du missade konferensen finns
det möjlighet att köpa en efterbiljett för 1500kr och få tillgång till allt material. Kolla på
Fysioterapeuternas hemsida! www.fysioterapeuterna.se
Förbundet centralt har i samarbete med Sensus, ett studieförbund som arbetar med folkbildning,
utarbetat ett material i syfte att hjälpa distrikten och sektionerna med påverkans- och
opinionsarbete. Detta material är i form av en studiecirkel fördelat på 5 träffar á 1,5 timme.
Distriktsstyrelsen i Skåne ville gärna ta del av detta material, men insåg att det inte var möjligt att
lägga ytterligare fritid/kvällar under hösten på detta. Vi genomförde därför studiecirkeln under två
halvdagar i början av november. 6 av styrelsens 7 ledamöter deltog. Till en början var vi ganska
fundersamma hur vi skulle kunna ha nytta av materialet i studiecirkeln, men efterhand klarnade det
lite. Diskussionerna var livliga och mynnade ut i att Distriktsstyrelsen, i ett framtida arbete, ska
fokusera på två viktiga områden, där aktiviteter egentligen redan har påbörjats.
Det handlar om att sätta fysioterapi och fysioterapeuter på kartan och synliggöra våra olika
kompetensområden, vår specialistkompetens och vårt hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt.
Det finns bra material på förbundets hemsida och vi var redan igång med kampanjen ”Följ ett yrke i
rörelse” innan pandemin satte käppar i hjulet. Detta arbete tänker vi är värt att damma av och
förnya. Det senaste utskicket inför internationella fysioterapins dag, till regionens och kommunernas
politiker och tjänstemän, med kampanjen ”Vad heter din fysioterapeut” tror vi också är värt att
bygga vidare på. Vi har fått några kommentarer, dock inte från alla. Vi tänker påminna och länka till
”Följ ett yrke i rörelse” för dem som är intresserade. I detta behöver vi i distriktsstyrelsen hjälp av er!
Är du intresserad av ett studiebesök från en politiker, tjänsteman eller högre chef under en halvdag,
hör av dig så berättar vi mer! Vi återkommer med information fortlöpande i våra kommande
medlemsbrev.
Senaste styrelsemötesprotokoll, där studentrepresentanten deltog, finns nu publicerad på vår
hemsida, https://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Distrikt/Skane/ I framtiden tänker vi
varva fysiska och digitala styrelsemöten. Vi har upptäckt vinsten med digitala möten, men behöver av
och till också träffas fysiskt.
Save The Date! I enlighet med stadgeändring på kongressen 2020 har verksamhetsår och budgetår
ändrats till kalenderår, vilket innebär att distrikten inte har något årsmöte 2021, utan det blir istället
årsmöte inom de första 2 månaderna 2022. Vi har bestämt datum till mötet den 15 februari 2022 kl.
17-19, platsen är en av föreläsningssalarna på Blocket i Lund. Vi hoppas på att kunna träffas fysiskt
vid detta tillfälle. Planen är också en intressant föreläsning innan själva årsmötet och vi bjuder såklart
också på lite förtäring, då många kommer direkt från sitt arbete. Det skulle vara kul om du vill delta,
det innebär inte något åtagande utan du kommer som medlem i förbundet och kan delge dina
synpunkter på vad som är viktigt för dig att vi fokuserar på i verksamhetsplanen 2022! Vid årsmötet
kommer vi att avtacka två av våra trogna styrelseledamöter, så vi behöver fylla på! Tycker du det

skulle vara intressant att jobba med frågor som rör vår profession är du välkommen att kontakta vår
valberedning via vera.kovatcheva@gmail.com
2022 års löneöversyn står för dörren. Rådet för arbetsliv och avtal har gemensamt arbetat fram
yrkanden som kan användas vid överläggningar. Dock lär inte argumentationsformuläret bli helt klart
till detta år utan blir ett verktyg till löneöversyn 2023. När det är klart kommer det att presenteras på
Fysioterapeuternas hemsida. Oavsett formuläret behöver vi alla, i dessa specifika sammanhang, lyfta
fram fysioterapeuternas kompetens utifrån nyttan för patienter/brukare/medborgare.
Vi skrev om kompetensstege i vårt förra medlemsbrev, har någon kommit igång med ett sådant
arbete i någon av Skånes kommuner eller hos privata arbetsgivare? Hör gärna av er om ni har
funderingar, vi är såklart också intresserade om ni är igång och hur det går. Kontakta oss via
mailadresserna på hemsidan!
Arbetet kring ersättningsformerna för fysioterapeuter med privat etablering fortgår. Detta är ett
prioriterat arbete som också har påtalats i utredningen om ”God och nära vård”. I skrivande stund
har vi inte mer info, men ta för vana att kolla förbundets hemsida med jämna mellanrum, där
kommenteras när ny info finns att delge. Vårt företagarråd Ylwa-Li Eklund bevakar frågan och är
fortsatt ensam i sitt uppdrag. Om någon egenföretagare är intresserad av att dela uppdraget
företagarråd med Ylwa-Li, hör av er!
Ni har väl sett vår Facebookgrupp 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.
Fysioterapeuterna i Skåne snart också på Instagram! Följ oss gärna!
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
eller förbundets kansli.
Nu önskar vi i Distriktsstyrelsen er alla en riktigt God Jul,
ett bra avslut på 2021 och ett Gott Nytt År!
Vi hörs och ses!
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