
Område Distrikt Västerbottens uppsatta mål 2023 Exempel på hur mål kan nås  

Omställning i samhälle och för 

professionen 

Det pågår omställningar både inom 

samhället (exempelvis hållbarhet) 

och inom hälso- och sjukvården 

(exempelvis Nära vård) som 

förbundet behöver förhålla sig till. 

 

 

En artikel publicerad i lokaltidning  
  
Använda förbundets framtagna material för att öka 
kunskapen hos medlemmar om nära vård.   
   
Stödja kunskapshöjande insatser om småföretagandets 
förändring.  

 

PV gruppen - fördjupning i primärvårdens beställning för dialog 
med politiken under hösten 2023  
 
Försöka marknadsföra och påverka ag inom kommun och region 
att använda sig av Nära vård studiecirkel.   
(i Region Västerbotten följa/samverka omställning mot nära vård 
genom deltagande i samverkan på förvaltnings och 
regionövergripande nivå - genom förhandlingsansvarig/sacoråd) 
 
Egna företagarnätverket har sammankomster och företagarrådet 
representerar på nationell nivå i referensgrupp kring småskaligt 
företagande 
 
Medlemsmöte samt politikermöte i samband med besök av Cecilia 
Winberg 
 

 

Livslångt lärande 

Kompetensutveckling och 

fortbildning är en förutsättning för 

att kvalitet och patientsäkerhet ska 

kunna garanteras. 

DS skall bedriva aktivt påverkansarbete syftande till att öka 

antalet specialisttjänster i distriktet  

Fortsatt arbete kring differentierade tjänster i Skellefteå kommun.  
  
Fortsatt arbete och medverkan i framtagandet av 
kompetensstegar för Fysioterapeuter i region Västerbotten. 
 
Följa upp valenkäten - bjuder in politiker till dialog 
  
2 politiker bjuds in till att följa ett yrke i rörelse 
  
 

 

Hållbart arbetsliv med bättre 

villkor och stärkt arbetsmiljö 

Ett hållbart arbetsliv innefattar god 

arbetsmiljö samt möjlighet till 

kompetensutveckling 

Dialogmöte via videolänk för arbetsplatsombud 2ggr/år 
med såväl regionen och kommunerna   
  
Alla lokala förtroendevalda vet var dom kan vända sig för 
att få stöd.  
  

Fackliga sammankomster en gång per halvår för arbetsplatsombud 
i kommunal verksamhet , varav en med lönefokus  
  
Fackliga sammankomster en gång per halvår för arbetsplatsombud 
i Region Västerbotten, varav en med lönefokus  
  

 



Utbildning av förtroendevalda på “central facklig tid”   
 

Informationsutskick via e-post till arbetsplatsombud  
  
Dialogmöte via videolänk för arbetsplatsombud; ca 2 gånger per 
termin för Region Västerbotten och ca 2-4 gånger per år för 
kommunal verksamhet  
  
Workshop för arbetsplatsombud och skyddsombud kring 
arbetsmiljö i samarrangemang med ombudsman   
  
Individuellt medlemsstöd från regionalt förhandlingsansvarig (vid 
behov ombudsman)  
 
Medlemmar bjuds in för att delta på webbinarium “du och din lön” 
  
Genom enkäter, mailutskick och videomöten håller 
Primärvårdsnätverket koll på och påverkar arbetsmiljön på 
regionens Hälsocentraler 
  
Prova på “öppet möte med förhandlingsansvarig” vid två tillfällen 
 
Kartlägga utbildningsbehov för förtroendevalda med “central” 
facklig tid 
 

Vår organisation  

En stark och trovärdig organisation 

som ger rätt stöd till våra 

medlemmar och som genomsyras 

av Agenda 2030  

 

Synliggöra medlemmar ur olika sektorer   
  
DS skall synliggöras för medlemmar i distriktet.   
  
Alla förtroendevalda skall erbjudas facklig utbildning.  
 

  
Arrangera Facklig grundkurs med lokalförankring 2 ggr/år   
  
Kartlägga utbildningsbehov hos lokalfackliga och skyddsombud   
  
Aktivt arbeta med att nå ut till alla medlemmar inom alla våra 
sektorer, bland annat genom information i medlemsbrev. 
Hänvisningar på hemsida.   
  

 



Föreläsning kring Fysioterapi och hållbarhet med fokus på Agenda 
2030. Eventuell workshop kring detta.  
  
Medlemsporträtt på hemsidan  
  
Styrelseledamot/ledamöter erbjuder arbetsplatsbesök på 
verksamheter som inte är regionbundna  
 

 


