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distriktstyrelse i Västerbotten 

Styrelsen har under året haft 7 styrelsemöten samt årsmöte (17/4) vilket hölls via 

telemedicin för att möjliggöra för fler att delta. Vi hade en 100 %-ig förbättring av deltagare 

utöver styrelsemedlemmar, de var 6 jämfört med 3 året innan. På årsmötet skedde 

sedvanliga val och positivt är att vi fått fler nya ledamöter. Enligt utsago skulle Anna Herting 

deltagit men det utgick.  Handlingarna finns på hemsidan.  

En uppföljningsdag för grupp I i Arbetsrätt (grundkurs) har genomförts och en ny grupp har 

gått del I. Elisabeth Haraldsson (ordf i Västernorrland samt ledamot i Förbundsstyrelsen) 

håller i kurserna som är mycket matnyttiga. Deltagarantalet ligger på 12-15 förtroendemän 

per kurs från både kommun och landsting och från alla norrlandstingen. 

 I februari publicerades en artikel som bl a tog upp de ekonomiska vinsterna med att bättre 

nyttja vår kompetens i primärvården på VK’s debattsida. Det har även skrivits inlägg på 

”ordet fritt” i VK. 

På sjukgymnastikens dag 8/9  genomfördes olika aktiviteter under huvudrubriken 

”Sjukgymnastik genom hela livet” med fokus på att göra remissfriheten känd (kampanjen 

Remissfritt.se) I Umeå hade vi dels ett bord i statsbibliotekets entré med info om våra 

arbetsområden samt info om remissfriheten, det delades också ut broschyrer och vykort på 

stan . I Holmsund stod sjukgymnaster i Holmsunds centrum och informerade om 

remissfriheten och delade ut material. I Skellefteå genomfördes aktiviter på torget vilket 

samlade ett stort antal intresserade och även där informerades om remissfriheten . 

Facklig info till T6-orna har genomförts av Mymma och Ingrid Tjärnlund.  

Välkomstbrev till nya medlemmar har författats och” koll på läget” hålls både centralt samt 

av Ingrid.  

I samarbete med smärtsektionen (SgSS) arrangerades en ACT kurs med Cecilia Olsson   

Det har skett en ”snuttifiering” av tjänster både inom slutenvården och primärvården. I 

primärvården förlorade vi ytterligare en hel tjänst i och med ”omorganiseringen” av Primus 

(som skedde pga att man ändrade sätt att finansiera verksamheten). Vi fick där hjälp av vår 

centrala ombudsman (Theres Barringon) i förhandlingarna med arbetsgivaren.  Tre av 

tjänsterna har fördelats ut på olika hälsocentraler. 

I centrala påverkansgruppen (där Mymma deltar) har det ffa arbetats med kampanjen 

Remissfritt.se men även diskussioner om titelbyte, vikten av att ha ett tydligt varumärke 

(vilket vi inte har) i mediebruset samt svårigheten att nå ut med att det är kostnadseffektivti 

att nyttja vår kompetens bättre inom hälso- och sjukvården.  



Sondering av byte av yrkestitel genomfördes via mail (där vi fick in en hel del svar) liksom ett 

möte på SG utbildningen ang titelfrågan (blekt intresse) innan kongressen dit vi fick skicka 

fyra ledamöter (Ingrid Tjärnlund, Marita Lindqvist, Ove Andersson, Mymma). 

Sammanfattande ord om kongressen: positiv, välorganiserad, givande, inspirerande, bra 

beslut, bra intryck av nya ordföranden.  


