Företagsfysioterapeuterna rf

SAKKUNNING INOM FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN – FÖRETAGSFYSIOTERAPEUTEN

Företagsfysioterapeuten
•

undersöker och bedömer arbetstagarens funktionsförmåga och arbetsbelastning

•

handleder arbetstagaren i att välja optimala arbetställningar, metoder och
rörelser

•

handleder arbetstagaren att befrämja och upprätthålla sin funktions - och
arbetsförmåga

•

handleder arbetstagaren till ett smidigare arbetssätt och tillför arbetsglädje

Fokus på

arbetstagarens välmående

En välmående arbetstagare är grundpelaren i en fungerande arbetsmiljö.

Företagsfysioterapeuten
•

planerar verksamhet som upprätthåller arbetsförmågan och deltar i
verkställandet

•

tillsammans med arbetskollektivet deltar i arbetskollektivets utvecklingsprojekt

•

planerar och förverkligar gruppverksamhet

Fokus på

arbetskollektivets
funktionduglighet
-

I ett fungerande arbetskollektiv stöder arbetstagarna varandra

Företagsfysioterapeuten
är en expert

•

i arbetsgrupper som planerar nya arbetsutrymmen och arbetsredskap

•

i utvärdering av arbetsmiljön och i utveckling av fungerande lösningar i
samarbete med arbetstagarna

Fokus på

en arbetsmiljö som stöder
arbetstagarens välbefinnande
En fungerande arbetsmiljö utgör ramarna för individer och ett fungerande
arbetskollektiv, som är grundförutsättningarna för produktivt arbete.

Företagsfysioterapeuten

fungerar som sakkunnig i frågor som rör:
•

främjande av arbetstagarnas hälsa som helhet

•

utvärdering av funktions- och rörelseförmåga, instruktioner och uppföljning

•

uppföljning av ergonomi och välbefinnande på arbetsplatsen

Servicen fås av enheter som producerar arbetshälsovårdstjänster och du kan
fråga om dessa tjänster på din egen arbetshälsovårdsstation.

Företagsfysioterapeutens
samarbetspartner
Företagsfysioterapeuterna rf:s uppgifter är
•

att stöda och förbättra sakkunskapen hos de fysioterapeuter som arbetar inom företagshälsovården

•

att informera i frågor som rör företagsfysioterapeuternas sakkunskap

•

att upprätthålla samarbetet med aktörer som producerar utbildning och
forskning inom området

•

att upprätthålla det tvärfackliga samarbetet med andra professioner som
utvecklar och producerar arbetshälsovårdstjänster

•

att följa upp och påverka utvecklingen av lagstiftningen och de samhällsförändringar som påverkar företagsfysioterapeutens arbete

Vår förening
Företagsfysioterapeuterna r.f grundades 1976. Föreningen tillhör Finlands
Fysioterapeuter r.f. och är deras näst största specialförening. Föreningens
medlemmar utgörs av fysioterapeuter som arbetar inom arbetshälsovården
Företagsfysioterapeuterna rf
PB 727, 00101 Helsingfors
www.tyofysioterapeutit.fi

