
Verksamhetsberättelse för LSR distrikt Västernorrland 2012-01-01- 2012-12-31

Styrelse: Elisabeth Haraldsson EH ordf
Hanna Själin HS sekr
Elin Andersson EA ledamot
Görel Brattström GB ledamot
Anne Lindgren AL ledamot
Sofie Lidehäll SL ledamot  
Andreas Hedin AH ledamot
Margareta Tjernlund MT ledamot
Gudrun Eriksson revisor
Åsa Burström revisor
Ingrid Sundbom Carstedt ISC valberedning
Annefrid Åberg valberedning
Sören Carlqvist verkst kassör och Hemsidesansvarig

Rådsrepresentanter:
Distrikts EH ord

MTJ ers
Förhandling EH ord

ISC ers
Egenföretagare GB ord

Dan Christmansson ers
LSRs kunskapsnätverk AL ord

HS ers
Påverkansansvariga SL o AH

Antal medlemmar 268

Antal styrelsemöten 6 varav ett internat

Årsmöte den 19 mars i Härnösand då Anne Lindgren och Thomas Torstensson berättade om 
sin forskning ang bäckensmärta efter graviditet.

Kampanjen Remissfritt har vi drivit under fast hand av vår påverkansansvariga SL med stöd 
av AH. Resultatet kan bli kostnadsreducering med 20 mkr enl uträkning av ansvarig på LSRs 
kansli med stöd av siffror från SKL. 
Varje Hälsocentral bokar nu direkt tid hos sjukgymnast för patienter med besvär från rörelse 
och stödje. Behandlingslinje för patienter med artros anger nu att de inte får komma till 
ortoped förrän de haft kontakt med sjukgymnast.

13 – 14 mars höll team Vertigo kurs i ”Sjukgymnastik vid yrsel och balansrubbningar” i Övik.
24 deltagare, mycket nöjda. Distriktet arrangör.

Arbetet med att visa nyttan av att ha sjukgymnast vid elevhälsan har varit att SL o EH deltog i 
skolmässa på Gärdet i Sundsvall samt att vi träffade M politiker från Sundsvalls kommun vid 
en lunch. GB haft kontakt med politiker i Övik i samma fråga.



SL har tillskrivit ett flertal personer i ledande befattningar ang det behov som vi ser i 
elevhälsan. Det finns ett spirande intresse.

SL o AH har varit på Påverkanskurser som hållits i Stockholm.

Atlaspriset tillföll i år Gunilla Olofsson från Övik för hennes idoga arbete med KOL.
Priset utdelades av Atlas instiftare Kalle Hammargården och Göran Berggren den 14 nov i 
Övik i samband med en föreläsning i ämnet med gästföreläsare från Umeå.

På Sjukgymnastikens dag den 8 sept hade vi tema kring ”Remissfritt” och fysisk aktivitet i 
Sundsvall på Galleri Inn. ”Myror i brallan” för barn var mycket uppskattat. Läget var bra öht.
I Övik var det aktivitet på torget med huvud temat.

4 medlemmar fick på LSRs bekostnad åka på Medicinska Riksstämman i november i syfte att 
spana in vad som står till buds ang att förebygga ohälsa. LSR hade fått pengar för en tvist som 
gick till detta ändamål.

17 – 18 nov var det LSR kongress, SL och HS var ombud. Historiskt beslut ang namnbyte 
klubbades.

SC och AH har förtjänstfullt hållit vår hemsida uppdaterad och läsvärd. Eva Brodin har 
bidragit med utsökta foto.

EH har varit runt i länet för medlemsträffar ffa inom landstinget med anl av stor 
omorganisation från sjukhus till 4 vårdområde. I norr tillhör vi op o i söder medicin.
Organisationen är inte klar på länge än.

Vi har haft 3 A-gruppsmöte där lokala fackliga företrädare (LFF) från kommuner o landsting 
träffas.

LFF är:
Övik Lt slutenvård Ingrid Sundbom Carstedt

Kommun Helena Byström
Sollefteå Lt primärvård Sofia Ullman

Österåsen Helena Johansson Sundberg
Kommun Åsa Wiksten

Kramfors Kommun Maria Sjölander
Härnösand Kommun Anders Norlander
Timrå Kommun Marita Lundblad
Ånge Kommun Helene Decker
Sundsvall Kommun, äldre Katarina Lindgren

Kommun hälsan Agneta Nilsefur
Lt slutenvård Sofia Nyberg

Övriga inkl privata EH

Flera av våra LFF är även saco företrädare i samverkansråd där vi kan påverka verksamheten 
och hålla oss informerade ang inriktning och ekonomi. Man företräder då flera förbund.

DS/ Elisabeth Haraldsson, do




