Medlemsbrev 3
Sommaren lider mot sitt slut, även om det i några dagar här i september har varit riktigt
sommarvarmt. Distriktsstyrelsen hade sitt första möte i Stadsparken i Lund i augusti. Det blev en
härlig återförening med hela styrelsen, med ett Corona avstånd, när vi träffades utomhus för möte
och pick-nick. Minnesanteckningar från detta möte finns att läsa på vår hemsida.
https://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Distrikt/Skane/
Nu startar förberedelser för kongressen 14-15 november. I den senaste tidningen Fysioterapi nr 4
finns en hel del information om detta. Kongressen genomförs vart fjärde år och är förbundets högsta
beslutande organ, där förbundsstyrelsen utses och inriktning för förbundets politik, de kommande
fyra åren, beslutas. Vid vårt årsmöte i november 2019 valdes kongressombud, 5 ordinarie och 4
ersättare. Detta är det antal representanter som vi i Skåne har utifrån vårt medlemsantal.
Kongressombuden företräder distriktet och är med i diskussioner kring propositioner och motioner. I
början av oktober finns kongresshandlingarna tillgängliga på webben till dig som medlem. Om du vill
framföra synpunkter är du välkommen att maila mig som ordförande, så vidarebefordrar jag
synpunkterna till kongressombuden. På grund av pandemin kommer kongressen 2020 att
genomföras helt digitalt med alla ombud uppkopplade på egen dator via nätet. Bara det i sig är ju en
utmaning, men det riggas för fullt och det finns också tillfällen att träna på tekniken innan.
För alla arbetsplatsombud! Det finns nu datum för facklig grundkurs på Fysioterapeuternas hemsida,
också det i digital form. Det går bra att anmäla sig till någon av dessa, antingen du är ny på uppdraget
eller känner att du behöver fylla på med kunskap kring det fackliga arbetet för att känna dig säker i
ditt uppdrag. Det är förbundets ombudsmän som ansvarar för innehållet, så passa på att delta! Det
finns också planer för digital fortsättningskurs, men ännu så länge är det på planeringsstadiet.
Vad händer annars i Skåne? Det börjar vända tillbaka till vanlig verksamhet på dem flesta
arbetsplatser, men med fortsatt försiktighet pga Corona. Under drygt ett år har vi tillsammans med
arbetsgivare arbetat med att anpassa den regionala kompetensstegen för fysioterapeuter till
primärvården, i början av september presenterade vi ett färdigt förslag och fick tummen upp på
detta. Det innebär att den kommer att samverkas på respektive nivå inom förvaltningen och därefter
behöver vi hjälpas åt att implementera den på samtliga vårdcentraler. Kompetensstegen är en
individuell utvecklingsmöjlighet, men även ett verktyg att använda vid kartläggning och planering av
verksamheten. Den ska absolut användas på medlemssamtalen, men är inte en lönestege. Med god
möjlighet till individuell utveckling är den också ett incitament för medarbetaren att stanna kvar på
arbetsplatsen och bidra till kvalité i den vård som verksamheten erbjuder medborgarna. Denna
kompetensstege är bara början! Nu är det dags att anpassa kompetensstegen till andra
verksamheter där fysioterapeuter verkar, inom region och i kommuner. Vi tror absolut att den inte
bara är en regional produkt utan kan även användas i kommunerna. Är ni intresserade? Hör av er!
Till Internationella Fysioterapins dag den 8/9 hade distriktsstyrelsen skrivit en debattartikel som vi
tänkte skulle publiceras i någon av dagstidningarna i Skåne. Tyvärr, var inte de stora tidningarna
intresserade. Vi tyckte att detta var ett mycket angeläget ämne avseende rehabilitering, så vi
publicerar den istället på vår hemsida, gå gärna in och läs. Ni får också gärna använda artikeln i
påverkansarbete på era arbetsplatser.

Inte bara kongressen blir digital i år, det gäller även vårt årsmöte. Det ligger fortfarande på
planeringsstadiet, men mer information kommer på hemsidan och med kallelse. Det är lite tråkigt att
inte träffas, men kan ändå ge möjlighet till fler att delta utan restid. Valberedningen är i full gång
med sitt arbete med förslag på distriktsstyrelse 2021. Intresserad? Gå in på vår hemsida.
För fysioterapeuter med privat etablering har pandemin inneburit färre fysiska besök, men en
tillfällig taxa har införts för digitala besök. Region Skåne har förlängt detta beslut till årsskiftet. Vårt
enda företagarråd i distriktet är fortsatt föräldraledig, men är ändå aktiv med frågor rörande egen
företagare. Ta kontakt med Ylwa-Li Eklund om du är intresserad av att dela uppdraget med henne!
Facebookgruppen för fackliga förtroendevalda i kommunerna är igång. Det är några som har hittat
det och anser att det är ett viktigt forum att diskutera gemensamma frågor i kommunerna. 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.
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.
Vi hörs och ses!
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