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MEDLEMSNYTT  Det senaste från Fysioterapeuterna hittar du alltid på www.fysioterapeuterna.se

Målsättningen för Fysioterapeuterna 
är att det ska finnas en lokal facklig 
person, ett arbetsplatsombud, på 
varje arbetsplats där förbundet har 
medlemmar. Det kan vara du som 
företräder dig själv.

För att kunna påverka olika beslut 
som berör verksamheten och den egna 
arbetssituationen är det av största vikt att 
vara med i forum där beslut bereds och 
fattas. Med tillgång till information och 
stöd från förbundet och information från 
din arbetsgivare, kan du som arbetsplats-
ombud få en bättre överblick och bered-
skap att möta framtida förändringar.  
Arbetsplatsombudets viktigaste uppgift är 
att vara öga och öra om förhållanden på 
arbetsplatsen. 

Jenny Jönsson har haft det fackliga 
uppdraget som arbetsplatsombud sedan 
2009 på sin arbetsplats Rehabenheten  
i Hässleholms kommun. 

Ökat antal  
fysioterapeuter
Antalet fysioterapeuter fortsätter att öka. 
Enligt Socialstyrelsen fanns det i mitten 
av mars 2 115 legitimerade fysioterapeuter. 
Av dessa har 1 311 bytt titel, det vill säga 
haft legitimation som sjukgymnast tidi
gare. Förbundet verkar för att så många 
medlemmar som möjligt ska byta titel  
och att fler sjukvårdshuvudmän ska byta 
namn på sina verksamheter och enheter. 
www.fysioterapeuterna.se/namnbyte

Vad gjorde förbundet  
förra året?
Förbundets verksamhetsberättelse  
för 2014 är klar och har godkänts av  
förbundsstyrelsen. Hela verksamhets
berättelsen finns att läsa och ladda ner 
som pdf på webben. Ta del av berättelsen 
om det gångna året då ”fysioterapeut” 
blev ny skyddad yrkestitel och förbundet 
storsatsade i Almedalen.

www.fysioterapeuterna.se/omforbundet

Stipendieutdelning från  
Minnesfonden och FYS-fonden
Stipendiekommittén har i år beviljat anslag 
ur förbundets minnesfond till 32 av totalt 58 
sökande. För FYSfonden har alla nio sökande 
beviljats anslag. Kommittén har prioriterat 
deltagande till världskongressen i Singapore 
om det funnits ett inskickat och accepterat 
abstrakt. Vidare har också projekt på avan
cerad nivå (magister/master) prioriterats 
om projektet har en tydlig projektplan. 
www.fysioterapeuterna.se/stipendier

Hur lägger du upp ditt arbete  
som arbetsplatsombud? 
Som klinisk sjukgymnast har jag ingen 
”fast” tid då jag arbetar med fackliga  
ärenden. Jag medverkar främst på möten 
som vi är kallade till av arbetsgivaren och 
är noga med att ta mig tid att läsa på inför 
de förhandlingar jag går på. Jag kommuni-
cerar med medlemmarna mycket genom 
mejl och telefon men naturligtvis även 
med personliga möten vid behov. I perioder 
är det svårt att få tiden att räcka till för det 
fackliga arbetet, varför vi i vår kommun 
utsett ett arbetsplatsombud till. Det är  
bra att ha någon att dela det fackliga upp-
draget med.

Som stöd har jag dels ett nätverk med 
arbetsplatsombud från olika kommuner 
här i Skåne samt även distriktsstyrelsen. 
Vid komplicerade ärenden brukar jag 
vända mig till ombudsmannen centralt  
på förbundet. De fackliga kurser som 
Fysioterapeuterna ordnar har varit bra att 
gå då jag lärt känna andra arbetsplatsom-
bud och får en ”boost” för mitt uppdrag. 

Vad gör ett 
arbetsplatsombud?
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Artikelserie om  
olika fackliga uppdrag3del

Vad får dig att känna dig nöjd  
med din fackliga insats? 
När arbetsgivaren tar till sig synpunkter 
och ser vår kompetens och det sker en 
förändring som leder till något bättre.  

Vilka är dina målsättningar  
i ditt fackliga arbete för 2015?
Jag vill fortsätta arbeta för att visa på nyttan 
av våra insatser så att vår kunskap och kom-
petens tas tillvara och används på rätt sätt.
www.fysioterapeuterna.se/fortroendevald


