
 

 

  
 

 

Verksamhetsberättelse för 2020, Fysioterapeuterna 

distrikt Jämtland /Härjedalen 
 

Mål   Aktivitet 

Satsa på kompetensutveckling   * Verka för att egen företagares villkor i 

och karriärvägar primärvården tex förskriva hjm, skriva rtg-remiss enligt den 

rutin som finns för regionanställda inom primärvården 

 * Bjuda in tjänstemän från Regionen JH till ett uppföljande 

möte om specialisttjänster och karriärvägar. 

* Stötta utveckling av forum för kommunal samverkan   kring 

kompetensutveckling och karriärvägar 

 

Fysioterapeut ska finnas i skola/ * Riktat påverkansarbete med stöd av Rörelselyftet 

elevhälsan i 2 av länets kommuner  * Påverkans träff med politiker i Östersundskommun 

 

Rekrytera och utbilda arbetsplatsombud  * Ge möjlighet att delta i förbundets kursutbud för ffm 

* Representant från styrelsen besöker 2 orter i länet för att på 

plats träffa arbetsplatsombud: Härjedalen, Bräcke. 

* Stötta arbetsplatsombuden till att kunna föra dialog om 

medlemskap. 

* Bjuda in Marie Granberg, ombudsman för företagare, till ett 

medlemsmöte med anledning av utredningen om 

ersättningssystem 

 

Få representation i DS med koppling  * Verka för kommunal representation i DS 2021 

till alla medlemmar 

 

Ökad organisationskunskap  * Förankra kongressfrågorna i distriktet 

* Sommarbrev med info från DS 

* Anordna utbildnings/informationsträff för arbetsplatsombuden 

2ggr/termin 

 

Rekrytera flera medlemmar  *Representant från styrelsen besöker 2 orter i länet för att på 

plats träffa medlemmar och blivande medlemmar: Härjedalen, 

Bräcke 

* Stötta arbetsplatsombuden till att kunna föra dialog om 

medlemskap 

*Bjuda in Marie Granberg, ombudsman för företagare, till ett 

medlemsmöte  

 

Verka för kunskapsspridning och * ½-dags utbildning för medlemmar i samband med 

möte över gränserna i distriktet  årsmötet 4:e kvartalet 

 * frukostseminarium för medlemmar 8/9  

  



 

 

 

Verksamhet 2020 

Styrelsearbete 

Distriktsstyrelsen inledde året med en kick-off, två ½-dagar från fredag lunch till lördag 

lunch, då arbetade vi med verksamhetsplanen samt lärde känna varandra och diskuterade 

formerna för styrelsens arbete. Distriktsstyrelsen har därutöver haft 8 protokollförda 

styrelsemöten som genomfört som både distansmöten samt fysiska träffar. Under året har alla 

styrelsens sammankomster varit möjliga att delta i via länk. 

 

Medlemsmöten 

I samband med fysioterapinsdag bjöds alla distriktets medlemmar samt barnmorskor 

verksamma i länet till in till ett gemensamt digitalt frukostseminarium på temat: 

TILLSAMMANS FÖR BÄTTRE KVINNOHÄLSA, med Mia Fernando som föreläsare. 

Ämnet verkar vara väl valt för ca 100 medlemmar hörsammade inbjudan, på flera platser tog 

man chansen att se föreläsningen tillsammans med barnmorskorna.  

Distriktsstyrelsen har i arbetet med att rekrytera arbetsplatsombud haft digital träff med 

Bräcke och Ragunda. 

Arbetsplatsombud på flera av regionens enheter har för enhetens medlemmar anordnat 

”löneskola” inför uppstart av lönerevision 2021. 

I samband med årsmötet den 26/11 så bjuds alla distriktets medlemmar in till en heldag 

digitalföreläsning om EDS. 

 

Påverkansarbetet  

Den i början av året lagda planen för aktiviteter och påverkansarbete blev likt så mycket annat 

omkull kastad av pandemi. Distriktsstyrelsen har periodvis arbetat intensivt med 

pandemirelaterat påverkansarbete riktad till politiker och tjänstemän i framför allt Region JH, 

kopplade till frågorna rätt resursutnyttjande av fysioterapeuters kompetens samt ersättning till 

egenföretagare för digitala besök.  

Distriktet har fått in två debattartiklar, artiklar som är en del Fysioterapeuternas gemensamma 

påverkansarbete, i lokaltidningarna. 

Distriktets slutna facebookgrupp används för informationsspridning om vad som sker och är 

på gång lokalt och nationellt i förbundet som del i att alla medlemmar är viktiga 

påverkansarbetare i sin vardag och närmiljö. 

Många medlemmar är det som klivit fram och tagit aktiv del i detta påverkansarbete, med och 

utan stöd/koppling till distriktets påverkansarbete, vilket uppmärksammats i både 

lokaltidningar och radio. 

 

Utfall ”Satsa på kompetensutveckling och karriärvägar” 

Under våren var det inplanerat ett gemensam utbildningsinsats och ett möte tillsammans med 

företrädare för Region JH rörande karriärvägar och specialisttjänster, detta sköts på framtiden 

när pandemin bröt ut. Av samma anledning blev det andra frågor som var viktigare att driva 

tillsammans med egenföretagargruppen.   

 
 



 

 

 

Utfall ”Fysioterapeut i elevhälsan i 2 kommuner” 

Under året har frågan hållits levande i diskussioner på styrelsemöten men aktiviteter kopplad 

till målet har fått stå tillbaka för annat detta pandemiår. Vid medlemsdialoger har det lyfts att 

detta är en fråga som medlemmar önskar att styrelsen aktivt arbetar vidare med. 

 

Utfall ” Rekrytera och utbilda arbetsplatsombud” 

Distriktsstyrelsen inbjöd till digitalträff riktad till arbetsplatsombud från Ragunda och Bräcke. 

Vi har under året givit möjlighet till arbetsplatsombuden att delta i grundkurs och i 

arbetsrättskurs. Därutöver har det anordnats 2 gemensamma träffar med information och 

utbildning för arbetsplatsombud från kommunerna samt Regionen. Därutöver har kansliet 

inbjudit till digital träff för nya arbetsplatsombud från hela landet. 

 

Utfall ”Ökad organisationskunskap” 

Medlemsbrev, distriktets websida och distriktets slutna facebookgrupp har använts för att 

kommunicera distrikt styrelsens arbete, och sprida information om vad som sker nationellt i 

förbundet. För arbetsplatsombuden har det ordnats träffar för gemensam 

utbildning/information. Det arbetsplatsombudsträff som var ägnad åt kongressfrågor ställdes 

in pga få anmälda. 

Utfall ”Rekrytera fler medlemmar” 

Distriktet har under året fortsatt den glädjande utvecklingen med fler medlemmar, i skrivandestund  

har distriktet 206 medlemmar.. I samband med föreläsningar som distriktet anordnar för sina 

medlemmar har ickemedlemmar erbjudits att delta mot en egenavgift. Länets egenföretagare har 

fortsatt träffas för gemensamma möten tillsammans med distriktsstyrelsens egenföretagarledamöter. 

Under sommaren skickades ett medlemsbrev ut för att inbjuda till dialog och event, samt för att 

informera om vad styrelsen arbetar med för frågor och därmed bidra till förståelsen av medlemsnytta. 

 

Utfall ”Verka för kunskapsspridning och möte över gränserna i distriktet” 

Distriktet har under året anordnat ett välbesökt digitalt frukostseminarium samt bjuder in till 

en hel dag med digitala föreläsningar i samband med årsmötet. De för kontakter och 

nätverkande viktiga fysiska mötena får vi fortsätta längta till. Under tiden har vi tagit ett stort 

kompetenshopp fram och in i den digitala värden, kunskap som vi ska fortsätta att förfina och 

utveckla så att vi tillsammans kan bidra till en hållbar utveckling. 

 

 

 


