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Verksamhetsberättelse och ekonomiskt utfall ÅR 2016
Datum
Distrikt
Kontaktpersoner
Ordförande
Kassör

2016-10-31
Stockholm

Fysioterapeuterna org nummer

Namn
Aina Blom
Agneta Malmström

Syfte/Mål - Vad ville vi uppnå?
Fler medlemmar
Ökat lokalt fackligt engagemang

802002 - 0361

E-post
aina.blom@sll.se
agnetamalmström@gmail.com

Aktivitet - Detta gjorde vi
 Medlemsmöte i maj med föreläsning om extremidrott lockade många medlemmar. Ca 150
deltagare.
 Årsmöte planeras till 28/11
 10 protokollförda styrelsemöten, varav ca hälften gemensamt med Stockholms Privata
Fysioterapeuter, planeringsdagar (utebliven inkomst/ stilleståndsersättning, resekostnad, förtäring).
 Två möten med arbetsplatsombuden med fokus på lönerevision, arbetsmiljö och arbetsrätt
genomförda + ett ”trevlighetsmöte”. Facklig grundkurs genomförd. Löneförhandlarkurs planerad till
december.
 Minst 4 medlemsbrev skickade (Distrikt Stockholm och Stockholms Privata Fysioterapeuter) I
samband med planerad revision av förfrågningsunderlag för vårdval Specialiserad Fysioterapi har
omfattande mailkonversation med medlemmar samt publikationer på distriktets hemsida
förekommit.
 Studenterna på KI har varit adjungerade till flera styrelsemöten samt har genomförts
informationsmöte för avgångsklasserna om fördelarna med att vara medlem i Fysioterapeuterna.
 Äldregruppen har genomfört två nätverksträffar för kollegorna som arbetar inom äldreomsorgen.
Föreläsare har inbjudits med olika teman.
 Stimulering till nätverkande för privatanställda har inte riktigt kommit tillstånd. Kartläggning av
privatanställda medlemmar har inte heller kunnat genomföras.
 Aktiviteten på distriktets Facebook-sida har fortsatt. Dock avstod vi från att betala för extra ”boost”
för ytterligare marknadsföring.
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Synliggöra Fysioterapeuterna/
Sjukgymnasterna i Stockholm









Ökad kommunikation inom kåren

Övriga kostnader
Summa

Vi har inte fått till notiser i dagspress i år. Däremot har kontakt tagits med Vårdguiden för att
informera om möjligheten att söka sjukgymnast/fysioterapeut direkt.
Puffat för aktiviteter på internationella fysioterapins dag har vi gjort via medlemsbrev.
Distriktsstyrelsen har i samarbete med sektionen för mental hälsa träffat ledningsgruppen för
psykiatrin i SLL. Efter detta kan noteras att det har nyrekryterats fysioterapeut inom bl a BUP och
Psykiatri NV.
Däremot har vi inte tagit tag i frågan att ”återerövra ergonomin”
Driva frågan om fysioterapeut/sjukgymnast som 1a instans har i år inte gjorts gentemot politiker i
större utsträckning. Var och en av oss har dock informerat och spridit detta budskap i vår vardag.
Distriktsstyrelsen och Stockholms Privata Fysioterapeuter har varit representerade inom landstingets
och i Stockholms stads samverkansorgan och i Saco-råden, lokalt och centralt. (Stilleståndsersättning
har utgått i förekommande fall)
Flera möten med politiker och/eller beslutsförare i samverkan med Stockholms Privata
Fysioterapeuter har skett, framför allt i samband med förhandlingar kring revisionen av vårdval
Specialiserad Fysioterapi.
 Vi har underhållit samarbetet med förbundsstyrelsen – Varit representerade såväl på Distrikts- som
Företagar- som Förhandlingsrådsdagar.
 Distriktets hemsida och Facebook-sida har underhållits. Kan notera viss ökning av besöken, särskilt
när det ”hettar till”, som nu senast i samband med revisionen av vårdvalens förfrågningsunderlag.
 Inspirationsmöte för alla arbetsplatsombud genomfördes i slutet av augusti. Distriktet bjöd på
guidad visning och enklare middag på Moderna Muséet.
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