
 

 
 

 

 

Verksamhetsberättelse för Fysioterapeuterna distrikt Västernorrland 20141001 – 
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Styrelse: Elisabeth Haraldsson  EH  ordf 

 Hanna Själin   HS sekr/ledamot 

 Anne Lindgren  AL ledamot 

 Andreas Hedin  AH webbansvarig 

 Anders Christensen  AC påverkansansvarig 

 Patrik Edman  PE företagar ansvarig 

 Sören Carlqvist   SC kassör/hemsidesansvarig 

 

 Gudrun Eriksson   revisor t  o m 20141231 

 Elisabeth Gustavsson   revisor fr o m 20150101 

 Åsa Burström   revisor 

 

 Annefrid Åberg   valberedning 

 Ingrid Sundbom Carstedt   valberedning 

 

 

Antal medlemmar 280 

 

Protokollförda styrelsemöte 5 varav ett internat 2 dagar. 

 

Årsmöte hölls på St Petrilogen den 27 november. Det föregicks av en föreläsning av 

chefläkare Lars-Olov Ögren ang Patientsäkerhet. Middag följde därpå. 

 

Följande utbildningar har vi ordnat i distriktet: 

 ”Handutbildning steg 1” den 9 oktober i Örnsköldsvik samt den 10 oktober i 

Sundsvall. Ca 20 deltagare per ort. Ellenor Edin, kollega från NUS handrehab 

föreläste. 

 ”Handutbildning steg 2” på respektive ort 19 resp 20 februari. 

 

 ”Andningsfysiologi och KOL” den 13 november i Sundsvall med Karin Wadell, med 

dr, leg sg, 18 deltagare. 

 

 ”Spirometri – vad mäter vi?” Den 14 november med Mats Arne med dr, leg sg 

föreläste för 16 deltagare i Sundsvall. 

 

 ”Systematisk undersökning och behandling av skuldersmärta efter stroke” med Tobias 

Lundgren, 20 deltagare i Sundsvall. 

 



Till Fysioterapidagen 8 september inbjöds kommun- och landstingspolitiker till studiebesök 

med lunch. Örnsköldsviks och Sundsvalls kommun hade besök av intresserade politiker. Med 

anledning av stor turbulens inom landstinget kom endast en politiker till Sundsvall och en i 

Örnsköldsvik för besök i slutenvården. Inbjudan kvarstår och ytterliggare politiker har 

inplanerat besök på Fysioterapienheter inom slutenvården. 

 

Vi har påmint respektive arbetsgivare inom kommuner och landsting om namnbyte på 

officiella dokument. 

 

Fackliga förtroendemän o kvinnor som så önskat har fått byte av titel betald av distriktet. 

Distriktet har erhållit pengar som resultat av tvisteförhandling. 

 

PE har haft träffar med företagarna i länet.  

 

EH har haft 2 träffar med lokala fackliga företrädare, s k A grupp. 

 

Vi har arbetat med att beskriva yrket sk arbetsbeskrivning inom respektive primärvård, IVA 

och ortopeden i syfte att belysa att professionens olika specialområden för att användas vid 

arbetsvärdering inför lönekartläggning som arbetsgivaren skall göra vart tredje år. 

 

AC har varit på Påverkansutbildning i Stockholm. 

 

Lokala fackliga företrädare: 

Agneta Nilsefur Kommunhälsan Sundsvall 

Jessica Rosdahl Äldreomsorgen Sundsvalls kommun, ord 

Katarina Lindgren  ”                   ers 

Marita Lundblad Timrå kommun 

Anders Norlander Härnösands kommun 

Margareta Nilsson Kramfors kommun 

Åsa Wikman  Sollefteå kommun 

Helena Byström Örnsköldsviks kommun, ord 

Linda Bergqvist                              ”                          ers 

Maria Nordqvist             ”           hemrehab 

Maria Sjölander Habiliteringen 

Ingrid Sundbom Carstedt Örnsköldsviks sjukhus 

Malin Jönsson Sollefteå sjukhus, föä ledig partiellt 

Maria Bjurman                               ”              ers 

Sofia Nyberg  Sundsvalls sjukhus 

 

Vi har ett flertal skyddsombud samt lokala sacoföreträdare i kommuner och landsting.  

 

Styrelsen 

Sundsvall den 6 november 2015 

Elisabeth Haraldsson 

 

 

 

 

 

 


