DISTRIKT VÄSTERBOTTEN VERKSAMHETSPLAN 2018
FYSIOTERAPEUTERNAS VISION

FYSIOTERAPEUTERNAS UPPDRAG

Alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse.

Att stödja medlemmarna i arbetet för god och jämlik hälsa för alla såväl genom hälsooch sjukvård som förebyggande och hälsofrämjande insatser av högsta kvalitet.

ARBETSPLATSOMBUD

STUDENTERNA

BESLUTSFATTARE

Stärka den enskilde i sitt uppdrag samt stärka God kontakt med medlemmar i distriktet. Bidra
fysioterapeuternas position.
till god arbetsmiljö och goda villkor som
möjliggör ett patientsäkert och hållbart
yrkesutövande. Verka för god medlemsnytta.

God kontakt med studenterna vid
fysioterapeutprogrammet, Umeå universitet,
för idéutbyte och etablering av facklig
tillhörighet hos blivande kollegor.

Fysioterapeuterna är väl kända hos länets
landstings- och kommunala politiker med
ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor.

Fackliga sammankomster en gång per halvår
för arbetsplatsombud

Arrangera en medlemsaktivitet som kan nå så
många medlemmar som möjligt i distriktet

Representant från Studenterna adjungeras till
distriktsstyrelsens möten

Representanter från DS deltar i anslutning till
Landstingsfullmäktige

Informationsutskick via e-post till
arbetsplatsombud

Uppdaterad och tillgänglig information på
distriktets webbplats

Facklig information till T6

I enlighet med förbundets policy arrangera
Facklig grundkurs

Besök på arbetsplatser runt om i distriktet för
medlemsdialog om samverkansavtal och
arbetsmiljöfrågor.

Äldrenämnder eller motsvarande i samtliga
kommuner uppvaktas med information om
Rörelselyftet för äldre

Arrangera lönekurs med stöd av central
ombudsman

MEDLEMMAR

Studentmedlemmar bjuds in till arrangemang

Fortsatt påverkansarbete för att verka för
fysioterapeut i elevhälsan och sprida
information om Rörelselyftet för barn och
unga

Individuellt medlemsstöd av
förhandlingsansvarig.
Informationsmöte om pension

På varje arbetsplats där en fysioterapeut
arbetar finns ett arbetsplatsombud.

Ökad anslutningsgrad

KARRIÄRVÄGAR

STYRELSEARBETE

Identifiera arbetsplatser där arbetsplatsombud saknas och ta personliga kontakter

En riktad rekryteringsaktivitet till icke
medlemmar

Differentierad tjänstestruktur vilket skapar
karriärvägar inom professionen

Effektivt och ändamålsenligt styrelsearbete.

Informationsträff med professor Monika
Fagevik Olsén Sahlgrenska
universitetssjukhuset

Verksamhetsplaneringsträffar för styrelsen i
januari och augusti

Fortsatt påverkansarbete gentemot VLL

Dokumentera rutiner för styrelsearbete som
underlättar kompetensöverföring

Individuellt medlemsstöd av
förhandlingsansvarig

Hitta verktyg som underlättar styrelsearbetet

Fastlagda rutiner arbete med löneprocess,
påverkan, medlemsaktiviteter och fackliga
kurser

