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Händelser och aktiviteter i distriktet under verksamhetsåret  

Distriktet anordnade en lönekurs 4-5 december i Borlänge med Mikael Hjerne från förbundet som 

kursledare. Fjorton medlemmar deltog.  

Årsmöte hölls den 5 december 2017 och 10 medlemmar närvarade. Vid mötet omvaldes Karin 

Malmberg (kassör), Anna Grundström (sekreterare) och Ingela Derkert (ledamot). Det har inte heller 

under detta verksamhetsår funnits någon ordförande i distriktsstyrelsen. Mikael Hjerne, 

förbundsstyrelsen, deltog och informerade om bl a Praktik för politiker, Rörelselyften och 

Förbundsstyrelsens arbete.  

Under året valdes också Anna Lindhe in som ledamot i styrelsen, och under verksamhetsåret har sex 

styrelsemöten hållits.  

Distriktsstyrelsen har öppnat ett Instagramkonto som blivit mycket uppskattat. Där försöker vi 

regelbundet lägga ut händelser och visa vad vi som är aktuellt i distriktet, samt informera om vad vi i 

styrelsen arbetar med.  

Vi har haft två nätverksträffar för arbetsplatsombud tillsammans med förhandlingsrådledamot Malin 

Grimsell. Vid det första tillfället, den 21/3, deltog 5 ombud och vid det andra tillfället, den 23/10, 

deltog 6 ombud från landsting och kommun. Diskussioner fördes kring löneprocessen och hur 

situationen ser ut för oss fysioterapeuter på de olika orterna/hos de olika arbetsgivarna.    

Malin Grimsell har medverkat på Förhandlingsrådsdagarna i Stockholm den 16-17 mars. Hon har även 

deltagit i Förhandlingsrådets telefonmöten ca en gång/månad där förbundets ombudsmän och 

förhandlingschef medverkat. Malin har under året också suttit som representant i landstingets 

SACOråd och som representant vid MBA för Landstingsledningen.  

 



    

Den 10 april skrevs lönerna på för 2018.   

Två nyhetsbrev har skickats ut under verksamhetsåret; ett i april och ett i september. Vi har fått bra 

respons på detta från våra medlemmar och vi planerar att fortsätta skicka ut nyhetsbrev med jämna 

mellanrum.  

Den 18 juni bjöds Elin Norén, landstingsråd för Socialdemokraterna, in att gå med en fysioterapeut i 

verksamheten. Hon följde Tobias Stenberg som arbetar på en akutmedicinsk avdelning. Besöket 

innehöll även samtal och diskussion tillsammans med förhandlingsrådledamot Malin och var väldigt 

uppskattat.  

Den 21 juni uppmärksammade distriktsstyrelsen Charlotta Lindström, sjukgymnast på 

Primärvårdsrehab med Barn och Unga, som blev nominerad till ”Årets Fysioterapeut”. Hon 

uppvaktades med blommor.  

Charlotte Kruzander, utvecklingsstrateg från förbundet, har varit på besök i distriktet vid ett tillfälle 

under året. Hon pratade då om doktorandtjänster tillsammans med Vårdförbundet på Centrum för 

Klinisk Forskning. Malin Grimsell deltog och berättade om hur det ser ut för fysioterapeuter i vårt 

distrikt.  

Vår webbredaktör Åke Öman har under året valt att kliva av sitt uppdrag och vår sekreterare Anna 

Grundström har tagit över uppdraget. Hon har fått en genomgång av förbundet angående uppdraget 

under hösten -18.  

I början av september genomfördes en medlemsträff i Falun. Tre medlemmar kom och fick bland 

annat möjligheten att träffa Björn von Hofsten som arbetar som AKA och är insatt i de nya tjänsterna 

som skapats för landstingets Fysioterapi- och dietistenhet där man ska kunna läsa till magister under 

arbetstid och få studielön under tiden. Utöver detta fanns vi i styrelsen och vårt förhandlingsråd på 

plats för att svara på frågor om styrelsearbetet mm. Vi hade också en plan att det skulle finnas 

möjlighet att ställa frågor till Tess Barrington som arbetar på förbundet centralt via Skype. Tyvärr var 

tekniken inte med oss den dagen.  

 

I vår verksamhetsplan för 2018 hade vi återigen en ambition om att skapa ett samarbete med 

studentmedlemmar från Uppsala universitet, men det får bli något vi ta med oss till nästa år igen.  

Fysioterapins dag den 8 september uppmärksammades av styrelsen på Falu lasarett. Planscher sattes 

upp och informationsmaterial fanns tillgängligt på flera platser inom lasarettet. Även i år riktade vi 

fokus på rörelselyft för barn, arbetslivet och äldre. De tre foldrarna framtagna av förbundet fanns 

därför tillgängliga under dagen.   

Vi vill tacka Åke Öman för hans tid som webbredaktör. Vi vill också tacka våra medlemmar för deras 

engagemang och ser fram emot ett fortsatt samarbete under nästa verksamhetsår!  

 

Den 30 oktober 2018  

Styrelsen   

 


