Medlemsbrev 1
Märkligt att första medlemsbrevet kommer i april! Det har förstås att göra med förbundets ändrade
årsplanering, med årsmöte i februari. Den 15 februari genomfördes ett digitalt årsmöte med ett
event ”God och nära vård, varför ska jag bry mig”. Det var förbundets socialpolitiska strateg Caroline
Agrell och förbundsstyrelsens ordförande Cecilia Winberg som höll i denna föreläsningsdel. Det var
ganska många som uppmärksammade detta, anmälde sig och deltog på föreläsningen. 18
medlemmar stannade också kvar till årsmötet, där distriktsstyrelsen för 2022 valdes och preliminär
verksamhetsplan presenterades. Två ledamöter, Jens Sämfors och Gabriella Broman valde att lämna
sina uppdrag i styrelsen. Vi tackar för intensiva diskussioner och goda insatser under de gångna åren.
Förutom dagordningen på årsmötet diskuterades behov av marknadsföring och påverkansarbete
med anledning av försämrade arbetsvillkor för fysioterapeuter inom olika arbetsområden.
Handlingar från årsmötet är publicerade på vår hemsida. https://www.fysioterapeuterna.se/Skane
Distriktsstyrelsen bestående av fem ledamöter genomförde en kick-off i mars där vi fastställde den
preliminära verksamhetsplanen och diskuterade strategier för vårt påverkansarbete under 2022. Vi
tog fram idéerna som vi diskuterade i samband med den genomförda studiecirkeln för
påverkansarbete i höstas och kom fram till att återuppta kampanjen ”Följ ett yrke i rörelse”. Detta
kom ju av sig på grund av pandemin. Vi diskuterade också fler möjliga arenor för påverkan, vi inser
att varje insats kräver arbete och tid varför vi behöver anpassa och nogsamt välja vad vi mäktar med,
med fem krafter i styrelsen. Vi tar gärna emot input, tankar och hjälp från er hur vi skulle kunna
marknadsföra professionen. Det finns möjlighet att bilda nätverk kring en fråga utan att behöva ta på
sig ett styrelseuppdrag. Det kan handla om att några medlemmar samlas kring en specifik fråga som
är brinnande för stunden. Det kan också handla om punktinsatser vid något tillfälle, såsom ”Följ ett
yrke i rörelse”. Hör gärna av er till oss så planerar vi tillsammans.
Vi planerar att fortsatt utnyttja möjligheten till att träffas digitalt, bland annat för våra
styrelsemöten, men vissa fysiska möten behövs under året.
Parallellt med styrelsearbetet utnyttjar vi, som har facklig tid i vårt uppdrag som regionalt
förhandlingsansvariga, de arenor vi har tillgång till genom detta uppdrag. Bland annat påtalar vi
vikten av att utöka antalet befattningsbenämningar inom fysioterapi i samband med
lönekartläggning. Detta är ett steg för att erhålla benämningen specialistfysioterapeut och där bygga
vidare mot specifika tjänster.
Centralt i förbundet har det skett en del ändringar i personalgruppen på kansliet. Vi har en ny
förhandlingschef, som börjar 1/6 och snart också förhoppningsvis nya ombudsmän, då de som är
kvar just nu har ett digert jobb för att räcka till. Ta en titt på Fysioterapeuternas hemsida för att ta
del av nyheter.
Ni som har rollen som arbetsplatsombud på era arbetsplatser, ta er tid att titta i kalendariet på
förbundets hemsida. Där finns kurser som fortsatt genomförs digitalt och annonseras via kalendariet!
Försök hålla koll på hemsidan med jämna mellanrum. Det finns även andra kurser som kan vara
intressanta för alla medlemmar! För distriktets del har vi ännu inga fysiska kurser inplanerade, det är
ju möjligt att det visar sig att det är bättre med den digitala plattformen och då ska vi ta lärdom och
fortsätta med detta, men det får framtiden utvisa.

Regionalt diskuteras kompetensstegar och karriärvägar för fysioterapeuter. Inom vissa områden är
vår regionala kompetensstege anpassad, vi försöker få dessa publicerade på regionens hemsida, så
att vi har all information samlad och öppen för alla. Sedan behöver vi hjälpas åt så att de används!
Stegen är ett viktigt verktyg både för verksamheten och individen, där vi kan påvisa
fysioterapeuternas kompetens och vårt bidrag till verksamheterna. Under året hoppas vi kunna
påverka arbetsgivaren att starta arbetet med anpassning av stegen inom fler verksamheter i Region
Skåne. Vi i DS hoppas också kunna stödja våra fackliga ombud inom kommunernas verksamheter för
att även där kunna skapa kompetensstegar för vår profession.
Löneöversynen pågår fortsatt i regionen med lönesamtal till sista april och nya löner som betalas ut i
juni. I kommunerna har man kommit olika långt, lite oklart i skrivande stund vilka som är klara och
vilka som har en pågående process, men de flesta ska ha fått sin nya lön inför sommaren.
Vår styrelseledamot med uppdrag kring företagande, 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. Just nu funderar Ylwa-Li över att skapa någon form av social
mediekontakt för privata aktörer, men det återkommer vi till i nästa medlemsbrev.
Däremot har DS nu ett konto på Instagram: fysioterapeuterna_skane. Följ oss gärna!
Facebookgruppen ”Fysioterapeuterna – Förtroendevalda i Skånes kommuner” finns fortsatt kvar.
Ansvarig för gruppen är Julia Sundström, som också är kassör och en av webbredaktörerna i
distriktsstyrelsen.
Ett sätt att påverka och få insyn i verksamheten är att engagera sig i ett fackligt uppdrag. Det är
väldigt effektivt och ger många kontakter som är bra att känna till. Stötta era arbetsplatsombud i
deras uppdrag och har ni inget, kalla till medlemsmöte och välj er företrädare. Detta är ett
förtroendeuppdrag där ombudet är samtliga medlemmars representant. När valet är gjort kontakta
oss i distriktsstyrelsen så anmäler vi den formella vägen både till arbetsgivare och förbundet centralt.
Då har ombudet tillgång till material på hemsidan och även möjlighet att anmäla sig till fackliga
kurser. Samma förfarande gäller lokala skyddsombud, men i uppdraget finns vissa skillnader utifrån
Arbetsmiljölagen. Anmälan ska fortfarande ske via distriktsstyrelsen. Har du frågor? Kontakta oss!
Vi vill åter 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. Det
underlättar att ha rätt uppgifter till medlemmarna när vi vid något tillfälle behöver kontakta er.
Vi hörs och ses!
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