Styrelsemöte Fysioterapeuterna distrikt Västernorrland 12 april 2021
Närvarande via Teams: Maja Uddman(MU), Andreas Hedin(AH), Elisabeth
Haraldsson(EH), Terese Edström(TE), Lukas Jensen(LJ), Therese Hörling(TH), Sara
Ottosson(SO).
Protokoll
1. Mötet öppnas av TE.
2. AH väljs till justerare.
3. Övriga frågor anmäls.
4. Dagordningen fastställs.
5. SO går igenom föregående protokoll.
6. Rundan (kort runda om läget i länet)
Kramfors kommun - Finns en vikarierande chef. Pågående chefsrekrytering.
Chefsrekryteringen gör att det inte blir några medarbetar- och lönesamtal.
Sundsvalls kommun – Omorganisering, 4 olika verksamhetsområden. 8 olika
chefer. Utlokaliseringen avbruten.
Ånge kommun – SO har inte hört så mycket. Lönesamtal har gjorts.
Ryggis – Gick lite minus i Sundsvall men mycket plus i Stockholm, så bolaget är
nöjda. Ska byta lokaler, inom samma byggnad.
Primärvården Gilleberget – rullar på.
Region Västernorrland - Hänt mycket i Regionen. I Örnsköldsvik är det extremt
pga tredje vågen covid-19. Hög belastning och mycket sjukfrånvaro resulterar i
trötta medarbetare. Det är också tal om att jobba helg igen. Högt trycka i hela
regionen pga covid-19, omorganisering, kostnadsreduceringar osv.
Vi(fysioterpauterna) har begärt skadestånd för kränkning av skyddsombudsrätten.
En ytterligare uppsägning pga arbetsbrist på Ådalshälsan. EH har inte hunnit
ordna något A-gruppsmöte. Hon har begärt överläggning angående extra
ersättning för helgarbete. SSK och usk har fått det men inte FT.
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EH har inte hört något från övriga kommuner.
7. Ekonomi (TH)
Saldot är ca 3600 kr. Första anslaget från förbundet har TH begärt ut idag.
8. Löneöversyn och löneväxling
Löneöversyn - Regionen har haft en avstämning. Vi var inte särskild nöjda med
hur det sett ut. EH skickar ut protokollet från avstämningen när hon fått det.
Fysioterapeuterna var inte prioriterade.
Löneväxling - Rör de som tjänar mer än 45 900 kr i regionen.
9. Digitala verktyg
Diskussioner förs kring en plattform på sociala medier för distrikt Västernorrland.
TE ska fråga hur de gör i distriktsordföranderådet angående detta. Alla
styrelsemedlemmar ska kolla lite i sociala medier.
10. Yrselkurs 2021
LJ har idag postat kursmaterial till alla deltagare utom en som TE inte fått tag på
än. 28 anmälningar finns plus 2 utomläns anmälningar. Vi erbjuder alla anmälda
en plats i kursen. Intygen på kursdeltagandet kommer att skickas ut efter kursen.
11. Övriga frågor
Digitala läkarbesök - Hälsocentral Centrum, patienter har fått digitalt läkarbesök
där de ofta hänvisar till fysioterapeut, istället för att få träffa fysioterapeut först.
Detta kommer det pratas mer om under nästa möte.
AH informerar om att en genomgång av distriktets hemsida har gjorts. Det har
rensats bort lite, bla GDPR-fliken har tagits bort. AH har fortfarande tillgång till
det som rensats bort.
Debattartikel - Sätter ord på mångas tankar och verkligheter. EH menar att
arbetsvärderingen är det instrument som kan lösa detta. Vi vill att arbetsgivarna
ska vilja ha fysioterapeuter med specialistfunktion.
Förbundets ordförande Cecilia Winberg håller med artikeln när det gäller lön och
arbetsmiljö, inte när det gäller att man ska sluta utbilda fysioterapeuter.
Se artikeln, https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/sluta-utbildafysioterapeuter-tills-villkoren-forbattrats/
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Miljöpåverkan - MU väljs till ansvarig av miljöpåverkan, ang. Värkmedicin till
äldre.
12. Cecilia Winberg besöker oss.
Hon frågar om någon fysioterapeut i länet är fast vårdkontakt. Svaret är nej.
Frågar också om det påbörjats någon omställning ang. God och nära vård.
13. Nästa möte
31 maj kl 17.00-20.00.
14. Mötet avslutas av TE.
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Ordförande

___________________________
Sekreterare

___________________________
Justerare

