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Distriktets arbete grundar sig på årsmötets beslut men också på distriktets egna satsningar.
Arbetsområdena har sin utgångspunkt i aktuella ämnen eller händelser som påverkar
fysioterapeuterna/sjukgymnasterna men påverkas också av sammansättningen i styrelsen i
Västra Götaland.
Distriktsstyrelsen har under verksamhetsåret t o m november haft 1 fysiskt möte och 5
webbaserade möten. Däremellan har det varit hög aktivitet via mail, telefon samt
kontaktgruppen WhatsApp.
Årsmöte hölls den 23 november i Göteborg. I samband med årsmötet bjöds medlemmarna
på föreläsning.
Distriktsstyrelsen har planerat och genomfört facklig grundkurs, lönekurs och praktiska
arbetsrättskursen tillsammans med LFFM och centrala ombudsmän.
Distriktsstyrelsen har också ordnat en sammankomst för att diskutera Vårdval Rehab som
helhet samt planerade förändringar i krav- och kvalitetsboken för 2019.
Distriktsstyrelsen har stöttat medlemsföreningen, Västra Götaland Privata Fysioterapeuter
(VGPF). Medlemsföreningen har bl.a. bedrivit ett påverkansarbete av regionens planering att
tolka LOF striktare. VGPF har drivit frågan för en mjukare tolkning. Regionen avvaktade
därefter med den striktare tolkningen i väntan på Anna Neergårdhs pågående utredning om
framtidens primärvård, där även fysioterapeuter på nationella taxan förväntas beaktas. Två
medlemsmöten har genomförts med ca 60 egenföretagare. Inbjudna föreläsare var
sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson respektive Fysioterapeuterna Service
AB´s tjänstemän Jörgen Lundqvist och Martha Gurmu till respektive möte.
Representant från VGPF har deltagit i 3 branschrådsmöten där koncernkontorets tjänstemän
bjuder in privata vårdgivare, med offentlig finansiering, till samverkan och dialog kring
vårdgivarnas verksamheter.
Medlemsföreningens kontaktgrupp har mötts 6 gånger under året och utgjorts av Helena
Löwen-Åberg, Tove Jendman, Malin Taljegård samt Lennart Dückhow.
Samtliga kontaktpersoner har deltagit under regionens två primärvårdsdagar som skett
under 2018
Distriktsstyrelsen har tidigare startat en Facebook sida för att hitta nya medier för att
kommunicera med medlemmarna samt snabba kanaler för diskussioner och inlägg och har
under året jobbat med att ökat vår närvaro och aktivitet på sociala media.
Regional Facklig Förtroendeman (RFFM) för Fysioterapeuterna i Västra Götaland har
fortsatt mycket arbete. Uppdraget som RFFM består i att stärka den fackliga
förtroendemannarollen, FFM, ute på de respektive arbetsplatserna men också att

representera Fysioterapeuterna gentemot VG regionens huvudman. RFFM har en viktig roll i
de centrala övergripande förhandlingarna och i de olika sammansatta konstellationerna samt
hantera diverse personärenden.
Distriktet håller även facklig information på Fysioterapeutprogrammet, som hålls i slutet av
termin 5 eller början av termin 6. Detta för att informera om Fysioterapeuterna som facklig
organisation och professionsförbund.
Distriktsstyrelsen har delfinansierat Saco Göteborgs Stad under West Pride festivalen och
har även deltagit i att bemanna Saco’s tält under festivalen.
Distriktsstyrelsen har planerat och genomfört en paneldiskussion om framtidens hälso- och
sjukvård med politiker med förtroendeuppdrag för Västra Götalandsregionen. Detta
tillsammans med förbundsordförande Stefan Jutterdal.
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