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Årsmöte 2018 hölls den 15 nov på St Petrilogen i Härnösand, 51 medlemmar närvarade samt en 

studerande medlem (Umeå). Efter mötet bjöds på middag. Mötet föregicks av en föreläsning av 

professor Tommy Cederholm, Uppsala om ”Sarcopeni och skörhet/gerasteni hos den åldrande och 

multisjuka patienten”, 65 medlemmar deltog. 

Atlaspriset erhölls av Maria Bjurman för hennes utvecklade arbete med Yrselpatienter på 

akutmottagningen på Sollefteå sjukhus.  

Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden vara ett som internat i 2 dagar. 

2 – 3 maj anordnade vi en i kurs om KOL med Andre Nyberg, 16 medlemmar deltog.  

Distriktet har deltagit vid förbundets distrikts-, företagar – och förhandlingsråd. 



Profession 

Vi arbetar vidare med att få arbetsgivarna att införa differentierade tjänster. Under året har vi haft 3 

möten med verksamhetschefer inom Regionen ang införande av ”Utvecklingsstege”. LJ o EH har 

deltagit i frukostmöte som Omställningsfonden har bjudit in till ang TLO, tidig lokal omställning som 

syftar till att öka kompetens för att undvika att man blir arbetslös p g a arbetsbrist. Primärvården var 

i fokus med anledning av den kompetensväxling som Regionen driver.  

Position 

I samband med Fysioterapidagen bjöds politiker och chefer in till studiebesök i kommuner och 

region. I Sundsvalls köpcentrum Birsta och i Örnsköldsvik hade vi informationsmaterial och svarade 

på frågor om Fysioterapi.  

Fysioterapeuter finns representerade i samverkansgrupper i alla kommuner och i Regionen. 

Lön 

EH har haft möte med en privat vårdgivare ang deras branschavtal.  Drygt 80% av medlemmarna 

tjänar 30 tkr eller mer. Våra lokala företrädare bidrar starkt till att lönebildningsprocessen fungerar 

enligt avtal ffa i kommunerna. Lönekartläggningar har genomförts utom i Regionen.  

Arbetsmiljö, utbildning och anställningsvillkor 

Skyddsombud finns på alla arbetsplatser där vi har medlemmar. Vi diskuterar delar av AML alt OSA 

vid varje träff med arbetsplatsombud. Under året har tydliga prioriteringar varit i fokus. Varje 

medlem skall känna till rätten att veta vilka mål hen skall uppnå, var hen skall vända sig om tillgänglig 

tid inte räcker till för mängden arbetsuppgifter och att kontakt skall tas med skyddsombud om 

rättelse inte sker. 

Vi lyfter frågan om ”pinnstatistik” och den stress det medför att inte känna sig nöjd med sina insatser 

för patienten när dagen är slut. Ändringar i Regelboken har till viss del skett men är långtifrån 

nöjaktig.  

Under året har 3 träffar med Arbetsplatsombuden skett varav en med vår ombudsman och jurist 

Dominika Borg Jansson. Helgtjänstgöring har diskuterats mycket och genomförts med olika 

ersättningar i varje kommun och i Regionen.  

Organisationsförändringar har skett i ffa Sundsvalls kommun där den s k ”Skönsmomodellen” testas 

inom Socialförvaltningens äldreomsorg. Den har föranlett mycket insatser från våra förtroendevalda. 

Grundkurs med 14 deltagare höll EH i augusti.  

Lokala fackliga företrädare (arbetsplatsombud/ A grupp): 

Agneta Nilsefur Kommunhälsan Sundsvall, ord 
Anna Thornberg Kommunhälsan Sundsvall, ers 

Agneta Hansson Andersen Sundsvalls kommun, ord 
Sara Ottosson  Sundsvalls kommun, ord 
Anna-Karin Rendahl Sundsvalls kommun, ersatt Agneta HA 

Marita Lundblad Timrå kommun, ord 

Anders Norlander Härnösand kommun, ord 



Margareta Nilsson Kramfors kommun, ord 
Therese Hörling Kramfors kommun, ersättare 

Åsa Wikman  Sollefteå kommun, ord 

Terese Byström Öviks kommun, ord 

Maria Nordqvist Hemrehab, ord 

Hanna Själin  Regionen: Öviks sjukhus, ord 

Malin Jönsson  Sollefteå sjukhus, ord (Tjänstledig) 
Sofia Ullman  Sollefteå sjukhus, ord 
Hanna Sellgren Sollefteå sjukhus, ers 

Joel Hellgren  Sollefteå HC, ord 

Lukas Jensen  Gilleberget HC fr o m ht, ord 

Sofia Nyberg  Sundsvalls sjukhus, ord  

Katarina Lindgren Länsklinik Habilitering, ord 
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