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Antal medlemmar 299
Protokollförda styrelsemöte 8 varav ett internat 1,5 dagar och 2 via skype.
Årsmöte hölls på St Petrilogen den 8 november. Det föregicks av en föreläsning av i ämnet
”Marklyftsträning vid ländryggsbesvär” med kollegan och Med Dr Lars Berglund.
52 medlemmar var närvarande.
Atlaspriset tilldelades Jessica Rosdahl, Susanne Sillerström och Karolina Jirdén för deras
projekt; ”Trygg hemma”. Det visar att fysioterapi är en viktig del vid planering av hemgången
från slutenvården.
Middag följde därpå med frågesport och trevlig gemenskap.
Vid förbundets Kongress 19 – 20 nov deltog EH som FS ledamot och Anders Christensen och
Helena Byström som ordinarie ledamöter. Ingrid Sundbom Carstedt och Hanna Själin var
ersättare.
Vi hade lämnat 2 motioner som delvis bifölls.
Vid förbundets Distriktsråd 5 dec, 4-5 maj samt 21 sept har EH deltagit
Vid förbundets Förhandlingsrådsdagar 5 – 6 okt var EH ordf i rådet. 4 – 5 maj var Sofia
Nyberg ersättare.
Vid Företagarråden har JS delatagit.

Följande utbildningar har vi ordnat i distriktet:
•
•
•
•
•

Praktisk arbetsrätt, 28 – 29 nov tillsammans med Jämtland/Härjedalen. Förbundsjurist
Pia Stråle föreläste. 10 lokala ombud deltog.
Mammamage, 14 mars, 17 deltagare.
Lönekurs 30 – 31 aug, 10 deltagare samt representant från FS Mikael Hjerne. Dolores
Kandelin Mogard föreläste.
Tre utbildningstillfällen för sacoledamöter och skyddsombud, Sundsvall och Sollefteå.
EH har haft utbildning och facklig information 4 heldagar med lokala fackliga
företrädare.

Framtidsdag den 3 februari ordnades av regiondirektören inom landstinget i syfte att hitta en
modell för hur chefer kan ta tillvara de ideér om bättre resursnyttjande som bl a
Fysioterapeuterna föreslagit under flera år. AC, EH och Sofia Ullman deltog från oss.
Antalet tjänster i kommunerna har ökat markant under det gånga året. Våra lokala fackliga
företrädare (arbetsplatsombud) har gjort ett enastående påverkansarbete.
Vi har uppmanat våra medlemmar att skriva avvikelser för att öka patientsäkerheten.
Till Fysioterapidagen 8 september inbjöds kommun- och landstingspolitiker till studiebesök
med lunch. I Örnsköldsviks, Sollefteås och Timrå kommuner så även inom landstinget har
besök av chefer och politiker nyss varit eller planerats.
Broschyrerna ”Rörelselyftet” har lämnats till skolor, arbetsplatser och inom kommunernas
äldreomsorg.
JS har haft mailkontakt med företagarna i länet och informerat om de Företagarråd han
deltagit i.
Vi har arbetat enträget med att få arbetsgivarna att inrätta differentierade tjänster och belyst
den nytta vi gör för att få vårt arbete uppvärderat bl a i samband med lönekartläggningen.
EH har träffat ansvarig politiker i landstinget vid 2 tillfällen ang personalpolitik och
lönebildning, bl a lönestruktur.
58% tjänar mer än 30.000:- efter 2017 års översyn, vårt mål var 65%. Sämst är det inom
landstingets slutenvård med 38 %. I tre kommuner har 100 % > 30 tkr liksom hos några
privata vårdgivare.
Vi har betonat vikten av att ha skyddsombud på varje arbetsplats samt att se fördelarna med
att vara med i samverkan hos sin arbetsgivare. Vi har ledamöter i alla kommuner utom i Ånge
liksom lokala fackliga företrädare för Fysioterapeuterna.
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