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Fysioterapeuterna går med i AkademikerAlliansen
  

Professions- och fackförbundet Fysioterapeuternas förbundsstyrelse beslutade idag att
ansöka om inträde i AkademikerAlliansen, som är en samverkansorganisation för förhandling
inom offentlig sektor.

  
-Karriär och kompetensutveckling är viktiga frågor för våra medlemmar. Som förbund bedömer vi att
vi framöver får bättre möjligheter att driva dessa frågor tillsammans med andra akademiska
professionsförbund. Därför är det naturligt för oss att bli medlem i AkademikerAlliansen, säger
Fysioterapeuternas ordförande Stefan Jutterdal. 

  
Beslutet innebär att Fysioterapeuterna samtidigt ansöker om att lämna nuvarande
förhandlingssamverkan inom OFR, Offentliganställdas förhandlingsråd, där förbundet ingår i
förbundsområde Hälso- och sjukvård tillsammans med Vårdförbundet. Fysioterapeuterna kommer att
kvarstå som medlem i OFR fram till dess att medlemskapet i AkademikerAlliansen blir godkänt.

  
-Lön- och villkorsfrågor är fortsatt prioriterade områden för förbundet och våra medlemmar. 

 Det finns mycket goda förutsättningar att inom AkademikerAlliansen fortsätta det arbetet, avslutar
Stefan Jutterdal.

  
Den nya avtalssamverkan avser förbundets 7 300 medlemmar inom kommuner, landsting, regioner
samt Sobona, kommunala företagens arbetsgivarorganisation. 

  
Nuvarande kollektivavtal HÖK 16 fortsätter att gälla fram till dess att HÖK T, som är
AkademikerAlliansens kollektivavtal med SKL, tar över. Exakt vilket datum detta sker är ännu inte
klart. 
 

Fysioterapeuterna samlar drygt 12 600 av Sveriges fysioterapeuter. Fysioterapeuternas vision är att
alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse. Fysioterapeuternas uppdrag är att stödja
medlemmarna i arbetet för god och jämlik hälsa för alla såväl genom hälso- och sjukvård som
förebyggande och hälsofrämjande insatser av högsta kvalitet.

  
Sedan den 1 januari 2014 är fysioterapeut nytt namn på yrket sjukgymnast och skyddad yrkestitel i
patientsäkerhetslagen. Sjukgymnast fortsätter vara en skyddad yrkestitel för de som inte väljer att
byta till fysioterapeut. 1 januari 2014 bytte Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund namn till
Fysioterapeuterna.
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