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Fysioterapeuternas policy avseende rättshjälp
Som medlem i Fysioterapeuterna har du rätt att få hjälp i olika frågor. Nedan följer en
beskrivning av de rättsområden, där Fysioterapeuterna kan vara behjälpliga, och vilka
former av hjälp som du som medlem i förbundet kan vänta dig.
Arbetsrätt
Fysioterapeuterna erbjuder rådgivning i diverse arbetsrättsliga frågor. Vi hjälper även
till med att granska anställningsavtal och andra överenskommelser mellan arbetsgivaren
och anställda. Nedan listas de vanligaste kategorierna inom vilka vi kan erbjuda
rådgivning. Observera att listan inte är uttömmande.
•

Uppsägning och avskedande

•

Diskriminering

•

Föräldraledighet

•

Semester och tjänstledighet

•

Arbetsskador

•

Arbetsmiljö, t.ex. kränkande särbehandling

•

Lönefrågor

På vår hemsida hittar du värdefull information, som du kan ta del av som medlem. Vi
rekommenderar att du alltid konsulterar vår hemsida som ett första steg. Glöm inte att
logga in för att kunna ta del av all information. Hittar du inte vad du söker kan du i
första hand ta kontakt med Fysioterapeuternas lokala representant eller med den centrala
ombudsmannen för ditt distrikt. Kontaktuppgifterna hittar du på vår hemsida,
www.fysioterapeuterna.se
Vi bistår i första hand med rådgivning. Om situationen så kräver bistår vi även i
dialogen med arbetsgivaren. Om saken eskalerar till en tvist kan vi företräda dig i
förhandling med din arbetsgivare och, i förekommande fall, hans eller hennes
arbetsgivarorganisation. Under vissa förutsättningar kan vi även driva processen vidare i
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Arbetsdomstolen. Fysioterapeuterna kan gå in som ombud i domstol på olika sätt i två
olika fall. Om utgången i målet är av relevans för kollektivet, på annat sätt kan få stor
prejudicerande verkan eller bedöms utgöra ett allvarligt brott mot arbetsrätten kan vi
besluta att företräda dig fullt ut. Om ovannämnda förutsättningar saknas, men vi
bedömer det som mycket sannolikt att det rör sig om ett brott mot arbetsrätten, kan vi
företräda dig som ombud, men du behöver själv bära motpartens rättegångskostnader
vid eventuell förlust.
Företagarfrågor
Som företagande medlem hittar du värdefull information på vår hemsida. Vi erbjuder
allt från handböcker i hyresrätt och journalföring till diverse avtalsmallar.
Vi granskar även avtal som ligger inom våra serviceområden. Vi kan också ge
rådgivning i samband med hyrestvister. Observera dock att Fysioterapeuterna inte
agerar som ombud i dessa frågor.
Vi kan även ge viss rådgivning beträffande vårdmomsen. På vår hemsida finns en del
information och material, som mallar, som du kan utgå från. Vi kan också läsa och
kommentera underlag till Skatteverket. Observera att vi inte ger allmän
skatterådgivning, bokföringstips och liknande.
För dig med offentlig finansiering kan vi hjälpa till med tolkning av LOF, LOV och
LOU och även bistå i kontakterna med huvudmannen. Om vi gör bedömningen att din
fråga är av prejudicerande värde eller annars av stor vikt för kollektivet kan vi företräda
dig i domstol (förvaltningsrätt och allmän domstol) fullt ut. Om frågan inte är av
tillräcklig dignitet men där din motpart med största sannolikhet brutit mot lagen kan
förbundet, under vissa förutsättningar, företräda dig i allmän domstol, men du behöver
då själv bära motpartens rättegångskostnader vid eventuell förlust.
Hälso- och sjukvårdsjuridik
Vi lämnar rådgivning i alla vanligt förekommande frågor på hälso- och sjukvårdens
område. På vår hemsida hittar du relevant information, oavsett om du verkar som
företagare eller är anställd. Vi kan även ge stöd i samband med ärenden i olika instanser
som IVO, men agerar inte som ombud i dessa situationer.
Försäkringsrätt
Som medlem har du vårt stöd som anställd, men även när det krisar. Vi hjälper dig med
rådgivning i fråga om bland annat sjukpenning och sjukersättning och med ditt underlag
till Försäkringskassan. Vi läser även och lämnar synpunkter på underlag vid
omprövning av Försäkringskassans beslut och överklagan till förvaltningsrätten. Vi
agerar dock inte som ombud i dessa frågor.

