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Verksamhetsberättelse 2013  

Distriktsstyrelsen i Västerbotten 
 

Verksamhetsår 2013-04-23 – 2013-11-07 

 

Styrelsen har bestått av:  

 

Mymma Steneroth, ordförande t o m 2013-08-15, därefter ledamot. 

Ulla Waara, kassör och F-ledamot  

Ove Andersson, K-ledamot.  

Niklas Eriksson, K-ledamot  

Madeleine Holmlund, ledamot 

Susanne Thomas, ledamot 

Åsa Karlsson, ledamot 

Marita Lindqvist, ledamot. Fr o m 2013-08-15 tf ordförande 

Arvid Ottow, F-ledamot 

Ingrid Tjärnlund, A-ledamot  

 

Sekreterare och vice ordförande har under perioden varit vakanta 

poster. 

 

Rådsrepresentanter: 

Ingrid Tjärnlund, förhandlingsråd 

Mymma Steneroth/Marita Lindqvist, distriktsråd  

Arvid Ottow, företagarråd 

 

Övriga uppdrag: 

Mymma Steneroth, påverkansansvarig t o m 2013-08-15 

Marita Lindqvist, påverkansansvarig fr o m 2013-09-30 

Åke Vikström, revisor 

David Salmi, valberedning  

Agneta Emilsson, webansvarig  

Kongressombud: Ove Andersson, Marita Lindqvist, Mymma 

Steneroth, Ingrid Tjärnlund. 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 6 styrelsemöten per 

videolänk.   
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Arvid Ottow har deltagit i Företagarrådsdagar vid kansliet i 

Stockholm där bl a nationella taxan diskuterades. I juni meddelade 

ordförande Mymma Steneroth att hon önskar kliva av sitt uppdrag 

som ordförande men är villig att finnas kvar som styrelseledamot. 

Marita Lindqvist utsågs som tf ordförande fram till årsmötet i 

november 2013. Styrelsen konstaterade bekymrat att David Salmi ej 

längre önskade sitta i valberedningen och att detta uppdrag nu var 

otillsatt. Detta faktum befaras kunna orsaka svårigheter vid 

kommande årsmöte, då flera nyval står för dörren. Därtill är det ej 

stadgeenligt att styrelsen själv agerar valberedning. 

 

LSR:s hemsida har uppdaterats och vår lokala webbansvariga 

Agneta Emilsson deltog vid ett styrelsemöte för att informera om 

sidans funktioner. Hon har även lagt in pedagogisk information på 

hemsidan bland annat angående prenumeration på nyhetsflöden. 

”Fit for the future” löd temat som World Confederation for 

Physical Therapy, WCPT, formulerat för årets Internationella 

Sjukgymnastikens Dag.  Dagen firas årligen den 8 september, det 

datum som WCPT grundades 1951. I västerbottensdistriktet 

uppmärksammade vi dagen genom att skicka mail till åtta 

landstingspolitiker (gruppledare samt landstingsråd) samt elva 

patientföreningar med information om sjukgymnasters kompetens 

och exempel på kvalitativa och ekonomiska vinster som kan göras, 

till exempel genom att bättre nyttja remissfriheten och kårens breda 

kunskap om rörelse och hälsa. Karin Lundström (s), ordförande i 

hälso- och sjukvårdsnämnden, besvarade mailet och inbjöd till möte. 

I Umeå arrangerade styrelsen ett informationsbord på Norrlands 

universitetssjukhus måndag 9 september där vi kom i samspråk med 

människor och fick chans att informera om våra olika 

verksamhetsområden och förslaget på namnbyte till fysioterapeut. 

 

Den 8 oktober träffade tf ordförande Marita Lindqvist och 

sjukgymnast Ingrid Lundin, ortopedkliniken, NUS, Karin 

Lundström (s) för ett givande samtal om hur sjukgymnaster kan 

förbättra flöden inom hälso- och sjukvården och bidra till ökad 

kvalitet och god ekonomi. 
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Styrelsen har kontaktat förbundsordförande Stefan Jutterdal med en 

inbjudan till Västerbotten. Han har givit positvt svar men datum för 

besök är ännu ej fastställt. 

 

Socialstyrelsen har under 2012 och 2013 beviljat ekonomiskt stöd 

till LSR för att bidra till implementeringen av Nationella riktlinjer 

för sjukdomsförebyggande metoder. I Västerbotten läns landsting 

arbetar hälsoutvecklare och sjukgymnast Cecilia Edström med 

levnadsvanefrågor. Information om projektet Samtal om 

levnadsvanor gör skillnad finns att läsa på LSR: hemsida.  Styrelsen 

har varit i kontakt med Cecilia och fått förfrågan om den är 

intresserad av samverkan. Till detta har styrelsen ställt sig positiv. 

Initialt  föreslås en enkät för att undersöka utbildningsbehov i 

levnadsvanefrågor bland sjukgymnaster i Västerbotten. Denna 

kommer att utformas av Enheten för Folkhälsa, Västerbottens läns 

landsting, i samråd med distriktsstyrelsen. 

 

I slutet av november 2013 kallar LSR till extrakongress per 

capsulam (omröstning per brev) angående byte av namn på 

förbundet till Fysioterapeuterna. Förslaget diskuterades av styrelsen, 

som ställer sig positiv till namnbytet.  

 

Styrelsen önskar skapa god kontakt med 

Sjukgymnaststudenterna/LSR vid Umeå Universitet och kontakt har 

tagits med nuvarande ordförande med inbjudan till något av de 

kommande styrelsemötena. 

 

LSR har för närvarande 457 medlemmar i länet. Sedan 2013-07-01  

har 9 personer gått med i förbundet, 7 har sökt utträde. 

 

 

 

Umeå den 17 oktober 2013 

 

Styrelsen/ 

Marita Lindqvist, tf ordförande 

 


