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Antal medlemmar 1/1–2022: 307 

Protokollförda styrelsemöten 20210101–20220116 är 7, varav ett internat. 

Årsmötet 2020 hölls den 4 november och hölls på grund av rådande pandemi helt digitalt. 

Totalt 37 medlemmar deltog. Annika Fridén, legitimerad psykolog vid Psykologpartners 

Umeå höll föreläsningen ”Smärtans psykologi – att fånga upp i tid och skifta perspektiv” 

Atlaspriset delades ut för sista gången och gick till Marika Augutis, Forskning och Utveckling 

(FOU) Region Västernorrland. I år gick även ett hederspris ut till Elisabeth Haraldsson för sitt 

engagemang för professionen och distriktets medlemmar. Under årsmötet togs beslut om 

kommande årets verksamhetsplan som innehöll följande 5 prioriterade arbetsområden: 

 

 



● Fackliga företrädare. 

Ha kunniga och trygga arbetsplatsombud som har god kunskap i arbetsrätt och 

lönebildning samt kunskap om varandras arbetsområde och verksamheter. Genom 

att ordna kurser i arbetsrätt, lönebildning samt facklig grundkurs vid behov. 

● Kompetensutveckling för medlemmar. 

Erbjuda utbildningar för att säkerställa bred kompetens bland länets medlemmar. 

Därför anordnas två utbildningar under 2021 inom områdena yrsel respektive 

inkontinens 

● Utvecklingsstege och inrättande av specialisttjänster 

Fortsätta verka för införandet av utvecklingsstege enligt SLL och även 

specialisttjänster genom påverkansarbete. Målsättningen är att arbetsgivaren skall 

se vinsterna av specialistkunskap inom de områden där fysioterapeuter verkar.  

● Synliggöra professionen i Västernorrland 

Fysioterapeuter och fysioterapi skall vara ett självklart alternativ i politiska och 

verksamhetsövergripande diskussioner. Fysioterapi skall vara ett förstahandsval som 

behandling där så är möjligt. Målsättningen är att ordna träffar med fler styrande 

politiker, chefer och andra nyckelpersoner. Vi strävar efter att vara kunniga 

ambassadörer i samverkan på alla nivåer. Jobba för att påvisa hur fysioterapi kan 

bidra till minskat läkemedelsanvändande och på så vis minska utsläppen av 

läkemedel i miljö.  

● Rekrytering 

Medlemmarna är kärnan i hela fysioterapeuternas verksamhet. Målsättningen är att 

distrikt Västernorrland skall bidra till att synliggöra fysioterapeuterna även för 

potentiella medlemmar genom utskick och aktiviteter under året.  

Fackliga företrädare 

Styrelserepresentanter har deltagit i förbundets distrikts- och förhandlingsråd som i år skett 

digitalt.  Under året har 2 A-gruppträffar hållits digitalt. Fackliga företrädare har fått tips om 

förbundets numera digitala utbildningar gällande både arbetsrätt och även facklig 

grundkurs. På grund av pandemi och stora organisatoriska förändringar inom region 

Västernorrland har inga egna kurser som tidigare planerat kunnat hållas.  

Lokala fackliga företrädare 

• Anna Thornberg Kommunhälsan Sundsvall  

• Katarina Carlsson avgick och ersattes av Elisabeth Haraldsson Sundsvalls kommun 

• Helene Decker Ånge Kommun  

• Marita Lundblad Timrå Kommun  

• Anders Norlander Härnösand Kommun  

• Therese Hörling Kramfors Kommun  

• Åsa Wikman Sollefteå Kommun  



• Annika Östman avgick och ersattes av Therese Byström Örnsköldsviks Kommun  

• Annefrid Åberg Sollefteå sjukhus  

• Joel Hellgren avgick och ersattes av Johanna Sjödin Sollefteå Hälsocentral 

• Lukas Jensen Gillebergets Rehab  

• Sofia Nyberg Sundsvalls sjukhus  

• Katarina Lindgren avgick och ersattes av Elisabeth Haraldsson Habiliteringen  

• Terese Edström Primärvården Örnsköldsvik 

• Elisabeth Haraldsson Övriga samt förhandlingsansvarig i distriktet. 

 

Kompetensutveckling för medlemmar 

I början av året anordnades en digital yrselkurs med Daniel Peterson, Rehabkurser. Ett lyckat 

arrangemang med stort deltagande från olika delar av länet. Styrelsen har arbetat med att 

söka en utbildare inom inkontinensområdet, men inte hittat rätt och därför har denna 

utbildning ännu inte genomförts. Andreas Hedin och Elisabeth Haraldsson deltog i 

Fysioterapi 2021 som i år hölls digitalt. Där deltog de bland annat i en föreläsning om 

fysioterapi och miljö som gav mycket inspiration till framtida arbete.  

Utvecklingsstegen och inrättande av specialisttjänster  

Fortsatt påverkansarbete med att få arbetsgivare att inse sitt behov av att ha 

specialisttjänster inom både region och kommun har under året bedrivits på olika nivåer. 

Ordförande och förhandlingsråd har deltagit i lönekartläggning och i andra forum där det är 

passande och lyft upp till diskussionen angående det färdiga förslag till karriärstege som låg 

på bordet 2019, men som avslogs.  

Synliggöra professionen i Västernorrland 

I samband med fysioterapins dag 8 september skickades ett antal brev med inbjudan om 

träff till politiker och tjänstemän i region och kommun. Vi fick svar från 2 regionpolitiker som 

delar ur styrelsen samt kollegor från länets olika verksamheter träffade under hösten 2021 

för ett möte. Under mötet fick vi möjlighet att berätta om vikten av fysioterapi i regionens 

olika verksamheter och vad vi skulle kunna bidra med för att utveckla vården i 

Västernorrland.  Vidare har även dessa politiker vid olika tillfällen gjort “praktik” hos några 

av våra kollegor i länet.  

Ordförande har tillsammans med kollega inom psykiatrin Marita Lindqvist, träffat chef för en 

ny barn-och ungdomspsykiatrisk verksamhet i länet och presenterat psykiatrisk fysioterapi 

och lyft vikten av vår profession i en sådan verksamhet.  

Styrelsen har också under hösten startat ett instagramkonto “Fysioterapeuterna_vnl” som 

en ytterligare kommunikationskanal till medlemmar men även som ett verktyg för att kunna 

sprida styrelsens arbete på sociala medier. 

Rekrytering 

Lokala fackliga företrädare sprider budskap på sina arbetsplatser om förbundet och vad ett 

medlemskap i Fysioterapeuterna för med sig för fördelar. Styrelsens initiativ till 

instagramkonto är en del i att synliggöra Fysioterapeuterna Västernorrland dels för aktiva 



medlemmar, dels för potentiella medlemmar. Medlemsrekrytering har diskuterats vid 

styrelsemöten och styrelsen konstaterar att vidare arbete inom detta område behöver 

göras.  

Sammanfattning 

Året 2021 har präglats av en fortsatt påtaglig pandemi som begränsat en del arbete likväl 

som det satt större krav på digitala lösningar och öppnat upp för andra möjligheter i och 

med detta. Samtliga länets medlemmar har påverkats av det pandemin medfört på olika sätt 

med förändrade rutiner, arbetssätt och arbetsbelastning. Fysioterapeuternas roll i 

vårdomsorg har förstärkts och vikten av fysioterapi har varit påtaglig under pandemin även 

här i Västernorrland. God och nära vård har varit löpande diskuterat under året och 

fortsätter att vara högaktuellt in i 2022. Fysioterapi kan och bör spela en stor roll i den 

utvecklingen som god och nära vård innebär.  


