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Syfte/Mål - Vad ville vi uppnå? Aktivitet - Detta har vi genomfört 
Stärka arbetsplatsombuden på sina uppdrag samt rekrytera fler 
arbetsplatsombud 
 

Anordnat facklig grundkurs mars 2018 och praktisk arbetsrättskurs april 2018. 
Spridit information om fackliga kurser till samtliga arbetsplatsombud via 
mailutskick inför respektive utbildning.  

Rekrytera fler medlemmar inom identifierade områden Beställt och delat ut informationsmaterial till arbetsplatsombuden som deltagit på 
kurser och möten för att underlätta rekrytering av medlemmar på arbetsplatserna. 
Två informationsmöten på fysioterapeututbildningen för studenter i termin 6. 
Förbättrat hemsidan. 

Fortsätta samarbetet med studentsektionen i Lund  
 

Kallelse till distriktets styrelsemöte har skickats till studentsektionens 
funktionsbrevlåda. Har därmed haft närvarorätt till samtliga distriktsstyrelsemöten. 

Skapa nätverk för privatpraktiker  Undersökt intresse via mailutskick bland medlemmar för att starta en 
praktikerförening.  
Anordnat dialogmöte med politiker med anledning av ersättning för LOF:are. 

God start på verksamhetsåret för distriktsstyrelsen. Effektivt och 
kreativt styrelsearbete. 
 

Årsmöte genomfördes 14 november 2017. Uppdrag fördelades på ett efterföljande 
konstituerande styrelsemöte. Fast facklig tid inom Region Skåne fördelades på två 
förhandlingsrådsledamöter.  
Genomfört två planeringsdagar en inför årsmöte och en i samband med första 
styrelsemötet med den nyvalda styrelsen. Fastställt verksamhetsplan och budget. 
Upprättat nytt års hjul för 2018.  
Utöver planeringsdagarna, genomfört sex styrelsemöten.  
Aktivt tagit kontakter för att skapa en valberedning, dock ej lyckats. 

Kontaktpersoner Namn  E-post 
 

Ordförande:  Terttu Lempinen  terttu.lempinen@skane.se 

Kassör: Jens Sämfors  Jens.samfors@horby.se 
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God kunskap om och värdering av fysioterapi hos beslutsfattare inom 
hälso- och sjukvård. Bevaka vår yrkesroll inom nya arenor som 
uppkommer ur beslut om förändrade arbetsformer. 
 

Anordnat dialogmöte med hälso- och sjukvårdsdirektören och tjänsteman med 
utgångspunkt i fysioterapeuternas roll i den offentligt finansierade primärvården, 
såväl LOF:are som inom hälsovalet.  
Mailutskick till fackliga förtroendevalda inför internationella fysioterapins dag. 
Mailutskick till fackligt förtroendevalda i kommunerna med debattartikeln om MAR 
samt annan påverkansinformation för vidare möjlighet att påverka 
beslutsförfattare i kommunerna.  
Initierat kampanjen ”Följ en fysioterapeut under en arbetsdag”, pågående process. 

Andra händelser under året Tillval av en tredje företagarrådsrepresentant. 
Påverkansarbete genom deltagande i regionala referensgrupper.  
  

 
 
 


