
   

 

   

 

Verksamhetsberättelse 2022 – distrikt Västerbotten 

Styrelsen 
Även detta år har styrelsearbetet påverkats av pandemin. Vår planerade styrelseupptakt på 

Ansia i Lycksele i februari fick vi ställa om och genomföra helt digitalt. I oktober kunde vi 

träffas live och hade ett intensivt dygn tillsammans på Walhalla B&B i Vännförs utanför 

Vännäs. Styrelsen har haft 10 styrelsemöten under  2022. 
 

Styrelsearbetet har utvecklats genom att arbetsgrupper har skapats och vi har haft arbete 

kring olika frågor.  

Robin Sahlström har haft fackligt tid för att utveckla primärvårdsnätverket (regiondriven 

primärvård) och kartlagt främst arbetsmiljöfrågor genom enkätutskick. Utöver detta har ett 

påverkansarbete gällande remisser till och från ortopeden påbörjats.  
 

Tina Rönnlund Borg har under året varit distriktets representant i Rådet för Företagande 

samt suttit med i rådets referensgrupp gällande utredning kring småskalig vård. En 

nätverksträff i hybridformat har hållits för företagande medlemmar. Aktuell information för 

företagare i Västerbotten har kommunicerats ut via e-post.  

Regionalt förhandlingsansvarig under 2022 har varit Kajsa Hedin. Kajsa har haft uppdraget 

sedan 2014 
Pandemin, uppskjuten rehabilitering och ökat tryck på hälso- och sjukvården har i hög 

utsträckning påverkat villkor och arbetsmiljön för många av våra medlemmar och har bidragit 

till att antalet medlemmar som har behov av individstöd av förhandlingsansvarig ökat tydligt 

under 2022.   
Med stöd av central ombudsman har det strategiska arbete gentemot Region Västerbotten 

kring lön i alla delar och följsamhet till centrala kollektivavtal fortsatt 2022. 

Förhandlingsansvarig stöttar även lokalfackligas arbete i kommunal verksamhet.  
För medlemmar och förtroendevalda i privat och statlig sektor finns främst central 

ombudsman som stöd.  
I uppdraget som regional förhandlare ingår att delta i förbundets Råd för arbetsliv och avtal. I 

rådets uppdrag ingår att ha och förmedla information och kunskaper om avtals och 

förhandlingsfrågor. Rådet möts ca 10 gånger/år genom digitala och fysiska möten. 

Caroline Risslen har bidragit till att skapa och samordna en digital träff för fysioterapeuter i 

kommunal verksamhet. 28 april träffades drygt 30 fysioterapeuter för utbildning och 

erfarenhetsutbyte. 
 

Under året har två debattartiklar publicerats i lokala tidningar skrivna av ordförande Sofia 

Stridsman. Sofia har i egenskap av ordförande också deltagit nationellt inom 

referensgrupper för framtidsstrategin, näravård poddmaterial och förbundets 80årsfirande.   

Användande av digitala forum har utvecklats genom distriktets Instagram och Facebook 

konto som skötts av Lena Lie och Caroline Risslen. 
 

Medlemmar 

Vi startade året med att i samband med årsmötet bjuda in alla medlemmar och studenter till 

en föreläsning om Rörelserädsla och rörelseglädje med Mari Lundberg.  

I våras skickade förbundet centralt ut en medlemsenkät kring hur vi medlemmar uppfattar 

förbundet, hur vi tar del av information som förbundet kommer ut med, vilka frågor vi önskar 



   

 

   

 

förbundet ska driva, hur bra förtroende vi har för distriktsarbete osv. Det var relativt låg 

svarsfrekvens, men trots detta ett resultat som gick att analyseras och få ut viktiga aspekter 

ur. Vi har utifrån resultatet valt att gå vidare med vissa delar, bland annat att göra en 

inventering av var medlemmar i distrikt Västerbotten. Inom vilka sektorer arbetar vi, på vilka 

arbetsplatser osv. Vi kommer utifrån detta att arbeta vidare på olika sätt för att våra 

medlemmar ska ha så god medlemsnytta av förbundet som möjligt. 

Förtroendevalda 
Distrikt Västerbottens mål är att det ska finnas ett arbetsplatsombud på alla arbetsplatser där 

det arbetar fysioterapeuter. Vi har nått långt på det målet. I dagsläget finns det  

arbetsplatsombud på dom flesta verksamheter inom Region Västerbotten. Distriktet har 

större utmaningar med facklig närvaro i kommunerna i Västerbotten och i privata företag. 

Det saknas arbetsplatsombud i hälften av länets kommuner.  
Antalet medlemmar som har ett uppdrag som skyddsombud ökar stadigt.  

Rekrytering av arbetsplatsombud är en ständigt prioriterad uppgift för styrelsen. Det 
lokalfackliga arbetet är viktigt för våra medlemmars villkor och möjligheter och 
arbetsplatsombudets och skyddsombudets roll är centrala. I verksamhetsplanen har därför 
flera aktiviteter riktats till förtroendevalda. Följande aktiviteter har hållits:  
- Facklig grundkurs för nya förtroendevalda. 
- Fyra digitala möten för arbetsplatsombud inom Region Västerbotten. 
- Tre digitala möte för arbetsplatsombud i kommunal verksamhet. 
- Lönedag för Region Västerbottens arbetsplatsombud 
- Kontinuerligt stöd till arbetsplatsombud i olika frågor av regionalt förhandlingsansvarig eller 
central ombudsman 
- Information via mejl. 
 

Fysioterapeuterna finns representerade I Sacorådet i Region Västerbotten. Sacorådet har ett 
uppdrag att utbilda lokalfackliga i det samverkansavtal som Fysioterapeuterna tecknat med 
Region Västerbotten. Kajsa har centralfackliga uppdrag för Sacoförbunden och ansvarar för 
att utbilda lokalfackliga. Kajsa Hedin är huvudskyddsombud i Region Västerbotten och har 
ett samordnande uppdrag för lokala skyddsombud.  
Distriktet har saknat representation i Saco-S rådet på Umeå Universitet.  
  
 

 


