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Verksamhetsberättelse 2021 –
Fysioterapeuterna distrikt Västra Götaland
Distriktsstyrelsen har under året bestått av åtta medlemmar, då en av årsmötets invalda
ledamöter valde att kliva av sitt uppdrag redan i januari månad. Under året har
distriktsstyrelsen sammanträtt åtta gånger varav sju digitala och ett fysiskt möte. Vid två
tillfällen har någon av våra medlemmar medverkat vid mötet och vi har även haft besök
av förbundets nya ordförande Cecilia Winberg och förbundets Hälso- och
sjukvårdsstrateg Charlotte Chruzander.
Med målet att engagera fler förtroendevalda och utbilda nya har under året
medlemsmöten och möten med förtroendevalda genomförts. Med anledning av covid19 pandemin har dock inga utbildningstillfällen genomförts i distriktets regi under 2021.
Behovet av utbildning har täckts av kansliets digitala utbildningar.
Under första halvan av året genomfördes en miljööversyn av distriktets verksamhet och
en miljö- samt rese- och mötespolicy antogs. I juni genomgick distriktsstyrelsen en
miljörevision, utförd av Ramboll, tillsammans med smärtsektionen och distrikt Dalarna
och verksamheten miljödiplomerades. Tillhörande miljöutbildning av styrelsens
medlemmar har ännu inte genomförts då arbetet med att utveckla en miljöutbildning
pågår i samverkan med smärtsektionen och distrikt Dalarna. Miljödiplomeringen har
inneburit att höstens fysiska möten har genomförts i linje med den antagna
mötespolicyn.
Under höstterminen har påverkansarbete bedrivits mot regionens hälso- och
sjukvårdspolitiker på flera sätt. I september publicerades en debattartikel i tre tidningar
(Bohuslänningen, Mölndalsposten och Ttela) i syftet att driva opinion mot förslaget att
slopa kompetenskravet i krav- och kvalitetsboken för vårdval rehab. Parallellt med
publiceringen sändes också ett brev till samtliga ledamöter och suppleanter i hälso- och
sjukvårdsstyrelsen. Tyvärr lyckades vi inte påverka beslutet men initiativet väckte
intresse för våra frågor och resulterade i att Vänsterpartiet bjöd in oss till ett möte
tillsammans med Sveriges Arbetsterapeuter i Västra Götaland.
Även under våren arbetade distriktsstyrelsen med en debattartikel som tyvärr inte antogs
för publicering. Däremot har styrelsen engagerat sig i anslutning till de debattartiklar
våra medlemmar publicerat under året, under våren om löneläget för fysioterapeuter och
under hösten om frågan om uppgiftsväxling för fysioterapeuter i primärvård.
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I oktober anordnades Fysioterapi 2021, en digital konferens som sändes från Göteborg.
Distriktet deltog med ett politikersamtal med hälso- och sjukvårdsstyrelsens nytillträdde
ordförande, Pär Lunqvist (L). Även en företrädare för Socialdemokraterna var inbjuden
men blev tvungen att lämna återbud i sista stund på grund av karantän.
I november genomfördes ett digitalt medlemsmöte med 50 anmälda medlemmar. Mötet
inleddes med information om den nya specialistordningen av Charlotte Cruzander från
kansliet och fortsatte med ett politikersamtal med Carina Örgård (V) och Linn
Brandström (M) som båda sitter både i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och
personalutskottet. De tog till sig av våra berättelser kring bristande tillgång till
kompetensutveckling och vår syn på behovet av specialistkunskap och karriärvägar.
På grund av pandemin har varken höstens eller vårens examensceremoni från
fysioterapiutbildningen genomförts fysiskt varför uppvaktning enbart skett genom en
hyllning från distriktets ordförande vid den digitala examensceremonin.
Under året har arbete med hemsida och sociala medier fortgått. En översyn av hemsidan
gjordes under våren tillsammans med förbundets kommunikatör.

