
Verksamhetsberättelse för LSR distrikt Västernorrland 2013-01-01 – 2013 - 09- 30.

Styrelse: Elisabeth Haraldsson EH Ordf
Hanna Själin HS sekr
Elin Andersson (tom juni) EA ledamot
Anne Lindgren AL ledamot
Andreas Hedin AH ledamot
Sofie Lidehäll SL ledamot
Görel Brattström GB ledamot
Sören Carlquist SC kassör
Margareta Tjernlund MT ledamot

Gudrun Eriksson revisor
Åsa Burström revisor

Annefrid Åberg valberedning
Ingrid Sundbom Carstedt ISC valberedning

Rådsrepresentanter till FS råd:

Distrikts: EH ord
MT ers

Förhandling EH ord
ISC ers

Företagar: GB ord
Dan Christmansson ers

Särskilda uppdrag:

Påverkansansvariga: SL o AH

Hemsidesansvariga: SC o AH

Antal medlemmar: 263

Antal styrelsemöten 5 varav ett internat



Årsmöte i mars via nätet där valberedningen föreslog att ledamöters mandatperiod enl ovan 
skulle prolongeras till 31/12 2013. Huvudrubrikerna i Verksamhetsplanen för 2012 fortsatte 
att gälla. Ett yrkande kom från Annika Henriksson att;
”LSR skulle ordna en fest för medlemmarna i distriktet för att lära känna varandra”. Detta 
bifölls av medlemmarna.

Påverkansansvariga SL har enträget arbetat vidare med att påvisa nyttan av sjukgymnastik i 
skolorna genom personliga o mediala kontakter. Intresse visas men ingen verkstad.

Artiklar har skickat in utan att ha publicerats till länets tidningar.

Vår hemsida sköts aktivt och vi bistås med foto av Eva Brodin.

Hälso- o Vårdcentraler har anammat Remissfritt kampanjen o ca 90% kommer direkt till sg.
13 – 14 mars hade Team Vertigo utbildning i ”Sjukgymnastik vid yrsel och balansrubbningar” 
i Sundsvall för 24 deltagare i LSR distr VNLs regi.

6-7 feb hade vi anlitat Thomas Gustavsson och Are Ingemann OMI för att hålla utbildning i 
Sundsvall i, ”Diagnostisering och behandling av hand”. 14 kollegor deltog + 1 
uppföljningsdag den 20 mars för repetition.

LSR har påtalat behovet av att vi bör vara med i utformningen av behandlingslinjer vilket har 
hörsammats av Göran Umefjord som ansvarar för dessa. 

Kurs i Arbetsrätt höll EH den 14 – 15 feb + uppföljningsdag 31 maj i Umeå. 4 av våra nya 
lokala fackliga företrädare deltog.

EH deltog i Tommy Iseskogs utbildning på temat ”Vad händer inom arbetsrätten” 27 sept i 
Sundsvall.

SL och HS har deltagit i KOL-dagen i Stockholm och HS har undersökt möjligheter till en 
KOL-utbildning i vårt län. 

EH har träffat medlemmar i hela länet på respektive ort som lyder under avtalet HÖK 11 eller 
branschavtal E, privata vårdgivare. Syftet är att varje medlem skall ha kunskap om 
löneavtalens innebörd och vad parterna har kommit överens om. T ex att vi icke har någon 
nivå – att var o en skall ha ett tydligt mål för kommande år följt av en utvecklingsplan – att 
nyttan av vars o ens insats skall värderas och belönas.   

Våra lokala fackliga företrädare har påtalat för respektive arbetsgivare att vi skall vara 
delaktiga i den Arbetsvärdering som skall göras vart tredje år där > 25 personer är anställda.

Sjukgymnastikens dag gick av stapeln den 7 sept i Sundsvall m anl av att den skulle vara 
tillsammans med Munhälsans dag. Galleri In gör reklam för detta i media utan kostnad för 
oss. Temat var Fysisk aktivitet o nyttan av denna. Solen strålade ute vilket innebar färre 
besökare. Vi delade ut olika broschyrer till personer på torget. Ballongerna var lika 
uppskattade som i fjol.



Lokala fackliga företrädare är:
Agneta Nilsefur Kommunhälsan Svall
Katarina Lindgren äldreomsorgen Svalls kommunen nu ers
Jessica Rosdahl äldreomsorgen Svalls kommunen ord
Helene Decker Ånge kommun
Marita Lundblad Timrå kommun
Helena Byström Öviks kommun ord
Linda Bergqvist Öviks kommun ers
Anders Norlander Härnösands kommun
Maria Sjölander Kramfors kommun ( slutat juli)
Magaretha Maggi Nilsson Kramfors kommun ord fr o m aug
Åsa Wikman Sollefteå kommun
Ingrid Sundbom Carstedt Öviks sjukhus
Malin Jönsson Sollefteå sjukhus
Sofia Nyberg Sundsvalls sjukhus
Sofia Ullman Sollefteå HC primärvården
Helena Johansson Sundberg Österåsens hälsohem

Denna grupp kallas A gruppen o EH har sammankallat dessa 2 heldagar i syfte att utbilda och 
förebereda inför löneöversyn, omorganisationer och andra medlemsärende.

Medlemmar är rikt representerade i olika samverkansråd som saco ledamöter och/ eller 
skyddsombud. 
EH är central representant i landstinget liksom Agneta Nilsefur i Svalls kommun.

Den 11 okt -13
Styrelsen/

Elisabeth Haraldsson
Do 


