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Medlemsbrev våren 2021 

Verksamhetsåret är i full gång och vi i Distriktsstyrelsen vill passa på att berätta vad som är på 

gång i distriktet och vad styrelsen planerar att arbeta med under året.  

 

Ny Styrelse 2021 

Under 2021 har distriktsstyrelsen fått tre nya medlemmar utöver att hela styrelsen från 2020 

sitter kvar. Under året är Elvira Lange ny i rollen som ordförande. Du kan läsa om styrelsens 

medlemmar på vår webbplats.  

https://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Distrikt/Vastra-Gotaland/Styrelse/ 

Distriktet saknar i nuläget valberedning och vi vill gärna komma i kontakt med dig som kan 

tänka dig att ta på dig uppdraget inför nästa årsmöte.  

 

Covid -19 

Under årets som gått har vår arbetsmiljö i stor omfattning påverkats av den pågående pandemin. 

Om du tror att du har blivit smittad av Covid-19 på arbetsplatsen ska detta anmälas som en 

arbetsskada till Arbetsmiljöverket. Det är arbetsgivarens ansvar men om du får problem så ta 

hjälp av ditt skyddsombud. Även besvär kopplat till användandet av personlig skyddsutrustning, 

som till exempel huvudvärk, ska anmälas men inte till arbetsmiljöverket utan till 

försäkringskassan. Även detta är arbetsgivarens uppgift. Om du inte vet vem som är ditt lokala 

skyddsombud, eller om lokalt ombud saknas, kan du kontakta vår regionala ombudsman Abdol 

Vazae: frad.vgregion@fysioterapeuterna.se 

Du kan också läsa mer om Covid-19 i relation till din anställning på förbundets webbsida: 

https://www.fysioterapeuterna.se/Anstallning--avtal/covid-19-gallande-din-anstallning/ 

För fysioterapeuter med enskilda firmor och handelsbolag har pandemin möjligen inneburit 

extra utmaningar. Under våren har länsstyrelsen gått ut med information att dessa företag kan 

ansöka om statligt omsättningsstöd via boverkets E-tjänst.                                                                                            

Om du som egenföretagare har någon av dessa företagsformer och inte nåtts av informationen 

kan du läsa mer på Länsstyrelsen hemsida. https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/bo-och-

leva/omsattningsstod-till-enskilda-naringsidkare.html 

Även lokalhyresstöd kan sökas av hyresvärdar som sänkt den fasta hyran för vissa 

lokalhyresgäster under perioden 1 januari till och med 31 mars 2021. Även det stödet handläggs 

av länsstyrelsen. https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/bo-och-leva/omsattningsstod-till-

enskilda-naringsidkare.html  
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Lön och arbetsmiljö 

Under våren har den fackliga debatten påverkats mycket av en debattartikel som fyra kollegor 

från Stockholm och Uppsala publicerade i Dagens Medicin den 31 mars. Artikeln har medfört 

mycket debatt och engagemang kring vårt löneläge och vår arbetsmiljö och detta är två av det 

allra mest centrala frågorna i förbundets arbete. I januari 2021 reviderades förbundets 

lönepolitiska program och arbetet med att implementera detta pågår nu för fullt. Du kan ta del 

av det lönepolitiska programmet på förbundets hemsida. 

https://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Forbundets-politik/lonepolitiskt-program/ 

Finns det intresse hos er medlemmar att skriva en likande debattartikel med mer lokal prägel får 

ni hemskt gärna ta kontakt så kanske vi kan skriva gemensamt. Vi vill också uppmana till att 

kanalisera det engagemang som har väckts och uppmuntrar fler medlemmar att engagera sig i 

det fackliga arbetet. För att det fackliga arbetet ska vara slagkraftigt behöver vi fortsatt 

engagerade medlemmar som stöttar sina förtroendevalda eller själva blir förtroendevalda. Det är 

tillsammans som vi når framgång och utveckling. Många arbetsplatser saknar idag lokala 

arbetsplatsombud som gör att möjligheten till påverkan inte utnyttjas fullt ut i vårt distrikt  

Vi efterfrågar också medlemmar som är intresserade av att träffa politiker och beskriva 

arbetssituationen och ställa frågor direkt till politiken. Det skulle kunna ske t ex genom 

förbundets kampanj ”följ ett yrke i rörelse” där politiker bjuds in att göra studiebesök hos en 

fysioterapeut under en arbetsdag. Det kan också ske vid arrangerade politikerträffar. I år 

planerar vi för fullt för en politikerdebatt med regionalpolitiska företrädare under Fysioterapi 

2021 med utgångspunkt i omställningen till God och Nära vård. Den digitala konferensen är nu 

öppen för anmälan.  

 

 
 

 

Öppna medlemsmöten 2021 

Under hösten 2021 planerar vi att hålla åtminstone ett öppet medlemsmöte där vi bjuder in alla 

medlemmar att delta. Vi återkommer närmare med inbjudan och information om teman. Har du 

idéer om intressanta teman att ta upp eller intressanta föreläsare att bjuda in är du varmt 

välkommen att höra av dig. Du vet väl att som medlem är du alltid välkommen att delta i våra 

regionala styrelsemöten? Hör av dig om du vill ha en inbjudan till nästa möte. 
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Reneé Eanders stiftelse 

I vårt och Hallands distrikt har vi förmånen att kunna söka ekonomiska bidrag och stipendier 

från Reneé Eanders stiftelse. Här kommer lite information från Stiftelsen: 

Stiftelsen ändamål är i första hand använda avkastningen för ekonomiskt bidrag till medlem 

som på grund av ohälsa eller på annat sätt är i behov av hjälp. Vid bedömning om någon kan 

anses vara ekonomiskt behövande använder vi oss av Skatteverkets schablon. Den som har 

frågor och funderingar kring hjälpansökan är välkommen att kontakta någon av 

styrelseledamöterna. Dessa ansökningar kan skickas in under hela året och behandlas löpande. 

Sök själv eller tipsa en kollega som du ser har det bekymmersamt, där stiftelsen kan bidra med 

ekonomisk hjälp. 

De medel som inte används för ekonomiskt bidrag kan användas för fortbildning och om det 

fortfarande finns medel kvar kan de användas till forskning och utvecklingsprojekt. 

Fortbildningsstipendier utbetalas året efter avslutad fortbildning medan för forskning och 

utvecklingsprojekt söks i förväg för pågående eller planerade projekt. Sista ansökningsdag för 

fortbildning är 28/2 året efter avslutad fortbildning och för forskning och utvecklingsprojekt 

30/9. Mer information hittar du på distriktets hemsida under fliken Stipendier. 

Har du några frågor så tveka inte att ta kontakt med någon i Styrelsen i Stiftelsen Renée Eanders 

Hjälpfond. Du hittar kontaktuppgifter i länken nedan där du också kan läsa mer om fondens 

historia och hur du ansöker. 

Läs allt om fondens historia & hur du ansöker till den, genom att klicka här! 

 

Kontakt med styrelsen 

Om du som medlem har tankar, idéer eller synpunkter på arbetet i distriktet är du hjärtligt 

välkommen att höra av dig till någon av oss i styrelsen. DU hittar våra samtliga 

kontaktuppgifter på webbplatsen: https://www.fysioterapeuterna.se/Om-

forbundet/Distrikt/Vastra-Gotaland/Styrelse/ 

Du kan också maila till vastragotaland@fysioterapeuterna.se för kontakt. Kom också ihåg att 

följa oss i sociala medier, distrikt Västra Götaland återfinns än så länge på Facebook och 

Förbundet fysioterapeuterna finns både på Twitter, Instagram och Facebook. 

 

Styrelsen önskar alla medlemmar en trevlig sommar 2021! 
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