
 

 

 

 

Verksamhetsberättelse för LSR/Fysioterapeuterna distrikt Västernorrland 20131001-

20140930. 
 

Styrelse: Elisabeth Haraldsson   EH ordf 

 Hanna Själin   HS sekr 

 Anne Lindgren  AL ledamot 

 Andreas Hedin  AH webbansvarig 

 Anders Christensen fr 1/1 14 AC påverkansansvarig 

 Patrik Edman fr 1/1 14        PE företagaransvarig 

 Ulrika Söderholm fr 1/1 14 US ledamot 

 Sören Carlquist  SC kassör/ hemsidesansvarig 

 

 Gudrun Eriksson  revisor 

 Åsa Burström  revisor 

 

 Annefrid Åberg  valberedning 

 Ingrid Sundbom Carstedt  valberedning 

 

Antal medlemmar 267 

 

Protokollförda styrelsemöte 5 inkl internat för nya styrelsen 31/1 – ½ - 14.   

 

Årsmötet 2013 hölls på St Petrilogen i Härnösand den 15 oktober i samband med att LSR då 

firade 70 år som förbund och professionen 200 år. Vår ordförande Stefan Jutterdal var 

inbjuden som talare. Atlaspriset utdelades till Lotta Jakobsson, Sundsvalls kommun innan 

festmiddagen med 68 deltagare vidtog. 

 

Från 1 januari 2014 hade beslut tagits i riksdagen att vår yrkestitel skall vara fysioterapeut. 

Titeln sjukgymnast får användas av dem som inte bytt. 

 

Styrelsen har vinnlagt sig om att ordna utbildningar i länet och följande har varit: 

 Andningsfysiologi/KOL med Karin Wadell och André Nyberg 

 Yrsel o balans med Team Vertigo 

 

Planerade; Hand kurs i oktober samt KOL/spirometri november. 

 

Fysioterapi 2014 blev den 6 september på Galleri In i Sundsvall. Paneldiskussion med 

Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet med 

efterföljande lunch där vi kunde framföra våra synpunkter på en kostnadseffektiv hälso- o 

sjukvård. Thomas Torstensson ledde intervjun. Vi delade ut information om vad en 

fysioterapeut kan göra för Dig, gjorde grovmotorisk test o informerade om namnbytet. 

 

Atlaspriset delades ut i samband med politikerträffen och vinnaren Magnus Rönnlund, 

Hälsocentralen i Husum berättade förtjänstfullt om vilka arbetsuppgifter han övertagit från 

läkare som bl a att ge injektioner i axel och skriva remiss till rtg.  

 



 

PE har haft 2 träffar med företagarna i länet. 3 etableringar har bytt ägare. 

Intresset att ha samverkan med företagarna är obefintligt från landstinget trots att det är ett 

skallkrav. 

 

Antalet medlemmar som har chefsbefattningar har ökat.  

 

EH har vid två tillfällen träffat landstings politiker Hans Hedlund för att berätta om och visa 

på möjlighet till ytterliggare reducering av kostnader i samband med bl a uppdragsväxling. 

Vi har informerat landstingsledningsgruppen om förslag till kostnadsreduceringar som hittills 

inte gett utfall. Länskliniker skall införas o tar all tid i anspråk.  

 

AC har varit på utbildningsdag för påverkansansvariga på kansliet. 

 

EH har haft riktade träffat för medlemmar i länet ang respektive löneavtal i syfte att öka 

kunskapen om innehåll o tillämpning. 

 

Efter 2014 års löneöversyn har 31% av medlemmarna inom landstinget > 30 tkr/ månad, exl 

cheferna. I kommunerna har 51% > 30 tkr! Det varierar dock mellan alla eller ingen.  

 

Vi har haft 2 träffar för lokala fackliga företrädare som är: 

 

Agneta Nilsefur Kommunhälsan Sundsvall 

Jessica Rosdahl Äldreomsorgen Svalls kommun, ord 

Katarina Lindgren      ”                          ers 

Helene Decker Ånge kommun 

Marita Lundblad Timrå kommun 

Anders Norlander Härnösands kommun 

Margareta Nilsson Kramfors kommun 

Maria Sjölander Habiliteringen Sollefteå 

Åsa Wikman  Sollefteå kommun 

Helena Byström Örnsköldsviks kommen, ord 

Linda Bergkvist  ”               , ers 

Ingrid Sundbom Carstedt Slutenvården Lt Örnsköldsvik 

Malin Jönsson Slutenvården Sollefteå, till aug 

Maria Bjurman             ”                         från september 

Sofia Ullman  Primärvården Sollefteå, våren,  EH ersättare 

Sofia Nyberg  Slutenvården Sundsvall 

 

Vi har ett flertal förtroendemän som skyddsombud och saco företrädare i kommuner och 

landsting. 

 

 

 

 

Styrelsen  den 14 november 2014 

Elisabeth Haraldsson 

 

 

 



 

 

 


