Medlemsbrev till VGPFs medlemmar 220619

Hej kollegor i Västra Götaland!

Vi tänkte passa på att önska en härlig semester och samtidigt informera er om det som har hänt
under våren och det som planeras till hösten.

Under våren hade vi ett nytt dialogmöte med VGR och protokollet för det finns både på
vårdgivarwebben och här:
https://mellanarkivoffentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/hsng8725669156306-1166/surrogate/M%c3%b6tesanteckningar%20VGR%20och%20VGPF%202022-04-06.pdf
Här finns också en förteckning över alla LOFare i regionen, som varit efterfrågad.
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYWJmYWQxYjQtZDIxNi00N2RlLThkNDAtYzk4NDM0YWQwO
ThiIiwidCI6ImZjNjJhMjU1LTQyMjAtNDdlNC05YjVhLTQxOGVlZTMxZGE1ZiIsImMiOjh9

Från Företagarrådet 8 april, så informerade förbundets jurist Dominika Borg om arbetsrätt för
företagare, om anställningsförhållande och vad vi företagare behöver göra för att uppfylla lagen som
arbetsgivare. Ett kompendium om detta skickades ut och kan efterfrågas på Fysioterapeuternas
kansli.
Charlotte Cruzander presenterade den nya specialistordningen och frågan om handledare för
specialist debatterades. Många av specialisterna finns inom nationella taxan, särskilt i Stockholm, där
utformningen av deras vårdval, med specialistvårdval, har tvingat fram specialistutbildade. Det gör
att de har fått kunskap och praxis kring både handledningsform ( t ex grupphandledning) och att en
prismodell för ersättning har växt fram. Detta har inte nått ut till övriga landet, vilket skapar problem
för både de som behöver handledning och för de som vill vara handledare. Gruppdiskussioner kring
ersättning fördes, men också dilemmat med att handledning ej ingår i nationella taxans uppdrag.
Utredningen om NSS (Nationellt Småskaligt System) , där Socialstyrelsen, Fysioterapeuterna,
Läkarförbundet och SKR ingår i en grupp har påbörjat sitt arbete. Bokstavsutredaren Åsa
Himmelsköld och hennes sekreterare behöver dock sommaren på sig för att läsa in sig på
utredningen och första mötet med gruppen är planerad den 18 augusti.
När det gäller taxeförhandlingarna för LOF är de planerade att inledas till hösten.
Som ny representant för VGR i E-rådet ( förbundets råd för egenföretagare ) sitter nu Tove Jendman,
som efterträder Erik Sundgren.
Till hösten planeras ett fysiskt medlemsmöte där någon från nya utredningen av Nationella taxan,
med utredare Åsa Himmelsköld i spetsen, planeras deltaga. Mer info kommer.

Vi önskar alla en härlig sommar!
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