Verksamhetsberättelse distrikt Västernorrland 20191001-20200930.

Medlemsantal oktober 2020 :

315

Styrelsen har bestått av:
Elisabeth Haraldsson

ordf

Terese Edström

kassör

Sara Ottosson

sekr

Andreas Hedin

Webbansv

Pia Graversen Gillow

ledamot

Lukas Jensen

utb ansv

Elin Vedin

företagar rep

Anna-Maria Uddman

ledamot

Revisorer:

Åsa Burström
Elisabet Gustafsson

Valberedning:

Anders Christensen
Sofia Nyberg

Ordf i Saco

Elisabet Haraldsson

Årsmötet 2019 hölls den 21 november på St Petrilogen i Härnösand, 47 medlemmar deltog.
Mötet föregicks av föreläsning av Birgitta Nordgren, RPT, PhD Karolinska Institutet i ämnet
Bäckenbotten funktion och dysfunktion. Efter årsmötet bjöd vi på middag och frågetävling.

Atlaspriset erhölls av Anna-Lena Grönling för hennes värdefulla insatser ang Andning och
cirkulation både lokalt i Övik och inom sektionen.
Styrelsen har haft 6 protokollförda styrelsemöten varav ett internat.
Styrelserepresentanter har deltagit i förbundets distrikts- företagar- och förhandlingsråd
som i år skett företrädesvis digitalt.

Profession
Vi arbetar vidare med att få arbetsgivaren att införa differentierade tjänster. Införande av
Utvecklingsstege enl Stockholms Läns Landsting gick dessvärre inte heller detta
verksamhetsår på grund av sent inkomna äskande från cheferna om ökade lönemedel.
Den 12 november träffade vi Regiondirektör, Primärvårdsdirektör och Länssjukvårdsdirektör
för att visa vad fysioterapi kan erbjuda som primär instans och hur vi kan arbeta med
hälsopromotion och prevention för att undvika onödiga insatser som driver kostnader.
Den 12 december träffade fysioterapeut Marita Lindqvist, psykiatrin och EH
verksamhetschef och flera enhetschefer inom vuxen Psykiatrin. Marita höll ett välformulerat
anförande vilket renderat i fortsatt anställning. Behovet av fysioterapi inom nämnd klinik är
omfattande.
Planerade utbildningar för medlemmar i bl a inkontinens inhiberades p g a pandemin.
TE och EH deltog i Fysioterapi 2019.
Position
I samband med Fysioterapins dag infördes information om; ”Vad vi fysioterapeuter kan göra
för Dig”, i primärvårdens väntrums TV. I Övik fanns info i entrén om Fysioterapi.
Vi efterfrågas alltmer som primära bedömare och har i år fått rätt att skriva remiss till
röntgen efter vissa kriterier.
Vi arbetar tålmodigt vidare med att få beslutsfattare och medborgare att inse värdet av rätt
insats i rätt tid och av rätt profession.
Vi har av den anledningen träffat politiker från Vänsterpartiet och Liberalerna var för sig.
Lön
Drygt 85 % av medlemmarna tjänar nu 30 tkr eller mer. Våra lokala företrädare bidrar på ett
utomordentligt sätt till att lönebildningen fungerar och ger utfall. Arbetsvärdering och
lönekartläggning har även gjorts inom regionen innevarande år.
2 dec deltog tre arbetsplatsombud i kommunerna i en gemensam distansutbildning ang lön.
Arbetsmiljö, utbildning och anställningsvillkor
Skyddsombud finns i alla kommuner och i regionen. Vi saknar på vissa privata VC. Vi
poängterar vikten av att känna till föreskriften ”Organisatorisk o Social arbetsmiljö” för
arbetsplatsombud och skyddsombud.
I diskussion med politiker framhöll vi den stress som pinnstatistik medför. Den tas bort från
Regelboken fr o m 2021.
Pandemin har orsakat många ändringar i våra medlemmars arbetsmiljö. De flesta har fått
semester under sommaren, flera har haft andra placeringar tyvärr utan extra ersättning.
Några företagshälsor har tvingats permittera medlemmar och vissa av våra företagare fick en
rejäl minskning av besök och därmed ersättning.

Planerad kurs i arbetsrätt inhiberades med anl av pandemin.
Miljö
Vid ett styrelsemöte hade vi ett föredrag av apotekare som berättade om farmakans
påverkan på miljön, ffa fiskar och andra levande varelser i hav och sjöar.
Lokala fackliga företrädare (arbetsplatsombud)
Vi har haft 4 träffar varav några halvdag och vissa deltog digitalt.
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