Styrelsemöte Fysioterapeuterna Distrikt Västernorrland 12-13 feb 2021
Närvarande: Terese Edström(TE), Lukas Jensen(LJ), Terese Hörling(TH), Andreas
Hedin(AH), Elisabeth Haraldsson(EH). Sara Ottosson(SO) deltar digitalt.
Protokoll
1. Mötet öppnas av TE
2. Therese Hörling väljs till justerare.
3. Övriga frågor anmäls.
4. Dagordningen fastställs av styrelsen.
5. SO går igenom föregående protokoll.
6. Rundan (kort runda om läget i länet samt presentation av styrelsen)
Styrelsens medlemmar presenterar sig för varandra.
Ryggis Sundsvall - Har som mål att gå plus-minus noll.
Samtal kring brist på smärtrehabilitering, multimodal rehab. EH förslår att vi ska ta kontakt
med smärtrehab. Smärtpatienterna ska vi jobba mer med under året.
Primärvårdsrehab - Nytt chefsvikariat pga föräldraledighet.
Kramfors kommun - Kaos pga stor omsättning på personal. Saknas styrning och ledning.
Sundsvalls kommun - Kaos pga omorganisering. Fysioterapeuter, arbetsterapeuter och
biståndshandläggare är nu placerade ute i kommunen i olika distrikt.
EH informerar om att övriga kommuner är det ganska lugnt i.
Region Västernorrland - Två uppsägningar i Örnsköldsvik pga arbetsbrist, en på
habiliteringen och en på OTA.
7. Ekonomi (TE/TH)
Aktuellt saldo ca 20 000 kr.
Tröjor och datorer är betalda.
Skrivare behöver köpas in till kassör.
Distrikt Västernorrland har beviljats 95 000 kr från förbundet. Styrelsen kommer överens om
att pengarna för första halvåret ska sökas inför Yrselutbildningen.

Tillkommer kostnad för blommor till styrelsen.
Dagens medicin, efter att ha blivit erbjuden en reducering av priset på prenumerationen
beslutar styrelsen att prenumeration för ordförande är okej. Kostnaden ligger på ca 1500
kr/år.
8. Genomgång av ändringar i stadgarna. (TE/EH)
Årsmötet kommer att ske senast 28 februari nästa år. Man kan väljas in i styrelsen på 1 eller 2
år(mandatperiod). Mandatperioden börjar direkt efter årsmötet. Gällande ordförande finns
önskan om att man ska kunna gå omlott med förhandlingsansvarig vid nytt ordförandeskap.
Finns ingen som kan planera verksamheten det första kvartalet.
EH går igenom organisation Fysioterapeuterna, se https://www.fysioterapeuterna.se/Omforbundet/Organisation/
Ny medlem i Fysioterapeuterna får ingen hjälp utöver det som står i kollektivavtalet de första
4 månaderna.
9. Genomgång av verksamhetsplan
Lönekartläggning - Lönekartläggningen ska göras en gång per år. Vi vill att arbetsgivaren
själv ska se nyttan med att vi har specialistkompetens. EH planerar kontakta Sara Nylund
politiker i Region Västernorrland angående denna lönekartläggning.
Tillsättning av lokal facklig företrädare Region Västernorrland - Inte så många som är
intresserade på de arbetsplatser där det saknas lokala fackliga företrädare.
Fackliga utbildningar - Arbetsrätt, EH kan hålla i denna utbildning under hösten 2021.
Grundkursen finns att anmäla sig på förbundets hemsida.
Fackligt tid - 4h per medlem och år. Genomgång av fackliga företrädare Region
Västernorrland. Fördelning av facklig tid i Regionen, styrelsen godkänner förslag från EH.
Specialisttjänster/kompetenstrappa - Jobba med det i löneöversyn/-överläggning. Samt även
de som jobbar i verksamheterna kan hjälpa till att medvetandegöra detta. Kanske i
medarbetarsamtalet osv.
Yrselutbildning – Det har inkommit anmälningar till ungefär hälften av platserna. Styrelsen
beslutar att kursen ska hållas digitalt. Styrelsen funderar om läkarna kan vara intresserade av
denna utbildning. EH tar kontakt med ordförande för läkarna för att se över intresset från dem
till denna utbildning. TE meddelar medlemmarna att det blir en digital utbildning. Max antal
utbildningsplatser beslutar styrelsen till 35 st.
Inkontinensutbildning - Hösten 2021, EH tar kontakt med eventuell föreläsare. Styrelsen
planerar att skicka ut en förhandsinformation angående utbildningen till medlemmarna innan
sommaren.
Årsmöte - Långt kvar till dess. Styrelsen ska fundera på det Styrelsen beslutar att planering av
årsmötet kommer att ske under hösten.
Styrelsen beslutar att Lukas Jensen fortsätter att vara utbildningsansvarig,
Styrelsen samtalar kring hållbarhet och smärta(långvarig smärta, även bland äldre). TE tar
kontakt med Maja Uddman, som inte närvarar vid dagens möte, om hon skulle kunna tänka
sig att vara ansvarig för detta.

Styrelsen beslutar att vi ska skicka “Vad heter din fysioterapeut” till politiker osv som vi ska
träffa. www.vadheterdinfysioterapeut.se
Vi ska se över om vi kan påbörja kartlägga flödet smärta/besvär från rörelse- och
stödjeapparaten som går till läkaren på första besök istället för fysioterapeut på länets vårdoch hälsocentraler.
TLO - Informationsmöte tisdag 2 mars för hela länet. LJ och TE går, de anmäler sig själva.
EH skickar ut mejl angående detta möte till A-gruppen.
MAR - Sundsvall, Kramfors och Ö-vik har MAR, Timrå har en utvecklingschef. Övriga
kommuner i länet har inte MAR. TE och SO kollar upp det brev som de skrev förra året.
Medlemsrekrytering - Styrelsen beslutar att det ska mejlas ut ett brev “Till dig som inte är
medlem” till lokala fackliga företrädare. Så de kan sprida det till dem som jobbar på deras
arbetsplats.
10. Fysioterapi Covid-19
Har inte kommit så många post-covidpatienter till primärvård och kommuner, vart tar de
vägen? För behovet av fysioterapi finns. TE har pratat med en läkare på en hälsocentral som
uppgav att de hade gett allmänna råd om fysisk aktivitet och ej remitterat vidare till
fysioterapeut. Vi ser ett behov av att medvetandegöra läkarna på vad vi fysioterapeuter kan
bidra med för post-covidpatienter.
Medvetandegöra vad vi kan bidra med post-covid allmänt. Befästa vår position i behandling
och rehabilitering av covid-19 patienter. TE mejlar ut om kurser angående covid-19 till länets
medlemmar.
11. Digitala verktyg
Pga tidsbrist tas denna punkt upp vid nästa möte.
12. Övriga frågor
Kontaktuppgifter
SO efterfrågar kontaktuppgifter till samtliga styrelsemedlemmar. Styrelsen skickar adress,
telefonnummer och mejladress(gärna privat mejl) till SO så sammanställer hon en lista som
ska finnas tillgänglig i driven för styrelsen.
13. Nästkommande möten
Måndag 12/4 kl 17.00-20.00 digitalt.
Måndag 31/5 kl 17.00-20.00.
14. Mötets avslutas av TE.
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