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Fysioterapeuterna Västerbotten har vid dags dato 459 medlemmar. Förra årets siffror 
var 457. Ca 25 personer har under året begärt utträde respektive inträde i distriktet. 
Varje ny medlem i distriktet hälsas välkommen per brev.

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 12 videolänkade styrelsemöten. I syfte att 
stärka relationen med Studenterna har dess ordförande Frida Eriksson, studerande vid 
Umeå universitet, varit adjungerad.

Medlemsaktivitet

Distriktsstyrelsens plan att bjuda in förbundsordförande Stefan Jutterdal utmynnade i ett 
besök 10 mars 2014. Eftermiddagen inleddes med audiens på Landstingshuset vid 
gruppstyrelsens möte, bestående av socialdemokratiska ordföranden i nämnder och 
styrelser, där Stefan Jutterdal presenterade Fysioterapeuterna. Medverkade gjorde även 
förhandlingsråd Kajsa Hedin samt ordförande Marita Lindqvist. Därefter arrangerades 
ett medlemsmöte till vilket medlemmar hade fått sända in frågor som Stefan och 
mötesdeltagarna diskuterade. Kvällen avslutades med en trevlig medlemsmiddag på 
Hotell Björken där ca 30 personer deltog.

Medlemsregister

På uppmaning från förbundet har en uppdatering av medlemsregistret genomförts under 
våren. Många felaktigheter i registret hade upptäckts. Till exempel att förtroendevalda 
ej fanns registrerade eller att personer som klivit av ett uppdrag fortfarande stod kvar 
som förtroendevalda. Genom e-postkontakt med medlemmar och förtroendevalda har 
styrelsen samlat in information och ombesörjt korrigeringar i Västerbottens 
medlemsregister. Viktigt är att varje medlem, med eller utan förtroendeuppdrag, alltid 
gör en ändring via Fysioterapeuternas webbplats i samband med förändringar gällande 
arbetsplats, e-postadress eller fackligt uppdrag.

Webbplats

Under våren arbetade styrelsens sekreterare och webbansvariga Agneta Emilsson fram 
Fysioforum, en digital mötesplats för länets fysioterapeuter/sjukgymnaster. Syftet är att 
främja kontakt och underlätta kunskapsutbyte. Forumet vänder sig till både medlemmar 
och icke medlemmar. Västerbottensdistriktets webbplats uppdateras frekvent och har 
under verksamhetsåret ökat sin besöksstatistik. Samband syns mellan de utskick som 
sekreteraren gör och antal besökare, men generellt har allt fler medlemmar börjat 
använda webbplatsen. Webbplatsen har utrustats med mera information, bl a en karta 
över länets lokala förtroendevalda i respektive kommun och sidan används också för 
anmälning till olika aktiviteter.
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Målet är att Fysioterapeuterna Västerbottens webbplats ska utgöra den viktigaste källan 
till uppdaterad lokal facklig information samt att medlemmar ska känna sig delaktiga i
verksamheten. 

Påverkansarbete

I mars deltog ordförande Marita Lindqvist vid en påverkansträff  på kansliet i 
Stockholm. Peter Karlsson, informationsansvarig och webbredaktör, samt Maria 
Enggren Zavisic, socialpolitisk strateg, arrangerade kursdagarna. Syftet var att höja 
distriktens kompetens gällande påverkansarbete samt att ge tillfälle för 
inspirationsutbyte. I Västerbotten har påverkansarbetet under verksamhetsåret riktats 
mot politiker inom landstinget, men även kommunerna. Som resultat av Stefan 
Jutterdals besök inleddes början till dialog med ordförandena för nämnderna för 
folkhälsa och primärvård. Målet är att skapa kontakt med beslutsfattare och i samtal 
påvisa vilken skillnad fysioterapi gör inom hälso- och sjukvård. I samband med 
Fysioterapins dag 8 september skickades ett brev till Västerbottens samtliga kommuners 
socialnämdsordförande (eller motsvarande). Syftet var att uppmärksamma de politiker 
som ansvarar för äldreomsorg och hemsjukvård på fysioterapeuternas betydelse för 
verksamheterna. Vidare sändes i P4 Västerbotten en kort intervju med 
distriktsordförande Marita Lindqvist med anledning av Fysioterapins dag. I 
Västerbottens Folkblad publicerades 27 augusti 2014 en debattartikel signerad Stefan 
Jutterdal och Marita Lindqvist, med rubriken ”Fysioterapi en hälsogaranti”. Inför valet 
14 september tog distriktsstyrelsen kontakt med samtliga politiska partier representerade 
i dåvarande landstingsfullmäktige. Fyra frågor ställdes och de svar som partierna gav 
presenterades sedan på distriktets webbplats.

Namnbytet

1 januari 2014 blev fysioterapeut det nya namnet på yrket sjukgymnast. Förbundet 
centralt har drivit frågan om avgiftsbefrielse utan att få något gehör och Socialstyrelsens 
avgift på 700 kr för legitimationsbyte kvarstår. På uppdrag av förbundsstyrelsen 
skickade distriktsstyrelsen i början av sommaren en fråga till distriktets förtroendevalda 
för att efterhöra hur namnbytet slagit igenom i Västerbotten. Svaren visade att få 
sjukgymnaster bytt titel och att ingen arbetsgivare valt att betala för legitimationsbyte. 
Ej heller har skyltning av lokaler förändrats. 

Arbetsplatsombud

I enlighet med verksamhetsplanen har distriktet arbetat med förbättring av e-
postkommunikation med arbetsplatsombud. I Skellefteå arrangerade distriktsstyrelsen 
den 12 maj 2014 en facklig träff för arbetsplatsombud inom kommun och landsting. 
Dolores Kandelin Mogard, förbundsjurist och förhandlingschef vid Fysioterapeuternas 
kansli, höll en utbildningseftermiddag om det fackliga uppdraget och löneöversynen. 
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Nio arbetsplatsombud deltog. Från distriktsstyrelsen medverkade förhandlingsråd Kajsa 
Hedin samt ordförande Marita Lindqvist. I Umeå arrangerades två kursdagar 21-22 
oktober 2014 riktade till distriktets samtliga arbetsplatsombud. Total deltog 27 personer 
under dessa dagar, varav två arbetsplatsombud från distrikt Norrbotten. Dolores 
Kandelin Mogard höll i kursprogrammet som bestod av Grundkurs samt Löneskola. 
Utbildningen sändes via videolänk och möjliggjorde andra orter och distrikt att vara 
uppkopplade.

Lön

En av verksamhetsplanens centrala punkter 2014 var att värva någon ur styrelsen till 
uppdraget som förhandlingsråd. Kajsa Hedin, invald ledamot i styrelsen vid årsmötet 
2013, beslöt sig för att ta sig an uppdraget och åkte i februari på en tvådagars 
introduktion vid Fysioterapeuternas kansli i Stockholm. 

Förhandlingsrådet har enligt gängse ordning deltagit vid Västerbottens läns landstings 
(VLL) löneöverläggningar inför löneöversynen. För att erhålla information om hur 
löneprocessen fungerat för medlemmar anställda inom landstinget, skickade 
distriktsstyrelsen i augusti ut en enkät. Svaren gav för handen att det på många 
arbetsplatser inom VLL finns brister beträffande lönesamtal, motivering till ny lön samt 
lönekriterier. Distriktsstyrelsen konstaterar att det inom detta område finns mer att göra 
under kommande verksamhetsår.

I maj 2014 deltog Kajsa Hedin i en utbildningsdag arrangerad av 
Diskrimineringsombudsmannen (DO) på temat jämställda löner.

Sektioner

Distriktsstyrelsen har under året påbörjat en strävan att i ökad omfattning samarbeta 
med förbundets sektioner. I mars höll Primärvårdssektionen möte och utbildning i 
Umeå, där styrelsens medverkan begränsade sig till erbjudande om praktisk hjälp vid 
arrangemanget. I samband med årsmötet 2014 arrangerar Smärtsektionen en 
föreläsningseftermiddag med temat Smärtmedicinering. 

Råd

Fysioterapeuterna kallade till rådsmöte i Stockholm den 28-29 mars 2014. Från 
Västerbotten medverkade förhandlingsråd Kajsa Hedin samt distriktsråd/ordförande 
Marita Lindqvist. Sedan förra årsmötet saknar Västerbottensdistriktet representation i 
företagarrådet. Distriktsordförande Marita Lindqvist har via e-post kontaktat privata 
fysioterapeuter/sjukgymnaster för att uppmärksamma problemet. Ingen har ännu visat 
intresse för uppdraget som tills vidare således är vakant.
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Inom Västerbottens läns landsting finns ett Saco-råd. Saco representerar 
Fysioterapeuterna på Centrala samverkansgruppen, CSG. Från distriktsstyrelsen har 
Marita Lindqvist medverkat vid Saco-rådets möten, suppleant Madeleine Holmlund.

Stolta fysioterapeuter

För andra året deltog Fysioterapeuterna i Stockholm Pride. I Sacos tält arbetade 
personal från förbundets kansli och från Västerbotten förhandlingsråd Kajsa Hedin. Hon 
har även under hösten deltagit i en utbildningsdag i HBTQ-frågor, arrangerad av
tvärfackliga Nätverket Fritt Fram.

Avgående ledamöter

Susanne Thomas och Mymma Steneroth har meddelat att de i samband med årsmötet 
lämnar styrelsen.

Umeå den 5 november 2014

Marita Lindqvist

Distriktsordförande




