Styrelsemöte Fysioterapeuterna distrikt
Västernorrland 210902
Närvarande: Elisabeth Haraldsson(EH), Anna Maria Uddman(MU), Lukas Jensen(LJ),
Andreas Hedin(AH), Therese Hörling(TH), Sara Ottosson(SO).
Mötets plats: Teams
Protokoll
1. Mötet öppnas av EH.
2. Till justerare väljs MU.
3. Övriga frågor anmäls
4. Genomgång av föregående protokoll av SO.
5. Runda
PVR - Låg bemannande under sommaren, varit tufft. Långa väntetider. Behöver vara fler
fysioterapeuter, möte ska hållas mellan Dan och Maria ang. detta. Timavtal med privat
fysioterapeut har skrivits.
Kramfors kommun – haft en bra sommar. Haft en semestervikarie, så det har fungerat bra.
Nya organisationen, ska ha nya chefer men inte kommit så mycket längre än i våras. Ny
verksamhetschef är tillsatt.
Ånge kommun – Tidvis stressigt under sommaren.
Sundsvalls kommun - Sommaren varit ganska bra. Har flutit på bra. Camilla Winkler har
blivit chef för fysioterapeuterna och Malin Sundström är chef för arbetsterapeuterna. Lotta
Jakobsson har sagt upp sig och slutar i oktober.
Regionen – Sundsvall, Mycket överbeläggningar i slutenvården. Stressig för medarbetare.
Sollefteå, färre kliniker under sommaren. Örnsköldsvik, söker ny chef. Hc i Sollefteå har
en ny chef, en fysioterapeut.
6. Ekonomi/bokslut 2021/2022.
TH informerar om dagens saldo ca 84 000:-. Alla pengar från yrselkursen har kommit in.
Bokslutet görs i slutet av året eftersom årsmötet sker senast i slutet av februari. Tidsskrift
Lag och avtal vill EH ha, okej för styrelsen.
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EH har köpt plädar för ca 350:TH har inte köpt skrivaren än, TE ska köpa en åt henne.
7. Verksamhetsplan
Medlemsrekrytering – Vi i Västernorrland har legat på en hög anslutningsgrad. Svårt att få
en uppfattning om vart det finns folk som inte är medlemmar. Fundera hur vi ska locka
medlemmar. Kan vi göra det via Instagram? Kika på vår hemsida om det står något om
medlemsrekrytering där.
Psykiatri - Projekt i regionen för barn upp till 17 år ungdomsmottagning. Marita Lindqvist
ska träffa Malin som ansvarar för projektet.
Förbundet centralt har ordnat flera utbildningar bla i arbetsrätt. Därför finns ingen
anledning att vi ska ordna sådana också.
Afa-informatör -LJ och TH vill vänta till 2022. Gå in och titta på Afa informatör på afas
hemsida. MU ska läsa på innan hon tar ställning. Planerar ta upp punkten i november eller
december igen.
8. Fysioterapins Dag
EH har ett förslag, att träffa vice ordförande på hälso- och sjukvårdsnämnden på regionen.
MU planerar att skicka material till nämnden, förvaltningsdirektör, verksamhetschef och
enhetschefer.
TH bjuder också in chefer till ett möte. Inger Bergström och Mikael Gidlöv, planerar TH
bjuda.
SO – TE ska ringa och följa upp ang. MAR-brevet som skickats ut till Ånge kommun.
Härnösand, Sollefteå, Örnsköldsvik och Timrå kommun –EH kollar med lokala fackliga.
AH – Har beställt material från kansliet. Instagram, någon ska ha ansvar för det kontot. TE
är ett förslag, AH kollar med TE.
TE – formulerar ett brev där vi står som kontaktpersoner som sedan skickas ut. EH skickar
ett förslag till TE.
9. Årsmöte 2022
Fundera på föreläsare till nästa möte. Förslag från MU, psykiatriprojektet eller etik. EH
förslag psykisk ohälsa. Utmattning Åsa Kadivaki.
10. God och Nära vård
Utforma en studiecirkel, 5 tillfällen á 1 h. Behöver mer information. Se utskick från TE.
Mycket sjuksköterskeinriktning i region och på kommuner.
Finns medel avsatta för att man ska ge utbildning till oss fysioterapeuter men finns ingen
plan för utbildning i regionen.
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Risk är att man tolkar det olika i olika kommuner.
Avvaktar studiecirkel och avvaktar ledningen i regionens besked, får veta den 30 sept.
11. Barn- och Ungdomsentrén
TE ska träffa Malin tillsammans med Marita Lindqvist för att prata om barn och
ungdomsentrén. Barn 7-17 år. Informerar om vad vi fysioterapeuter kan bidra med inom
psykiatrin inriktning barn.
12. Info från Distriktsråd
Fundera på om vi ska bjuda in ombudsman se mail från TE.
13. Övriga frågor
Fysioterapi 2021
Digitalt, förhandlingsråd och ordföranden är inbjuden. Oklart om TE kan vara med. TE
kollar centralt om vi ev kan omvandla TE:s inbjudan ifall hon inte kan närvara. AH och
LJ kollar om de kan vara med som reserv. Om ingen kan så kan MU delta på onsdag,
redan anmält på tisdag.
LOP-avtal
Kolla med Elin Vedin om hon kan vara med ang. LOP. Inför besök av Marie Granberg
från kansliet. Företagarrepresentant. EH tar kontakt.
Löner
Regionen - Differentierade tjänster, löner mellan 34 000 - 49 000:Ryggis - är inbokad på ett möte om ca en månad för löneöversyn.
A-gruppsmöte kommer att hållas ang. Lönekartläggningen.
Lokal facklig företrädare
Sundsvall kommun – Katarina Carlsson har tagit en paus som facklig företrädare, EH har
anmält till arbetsgivaren att hon går in som facklig företrädare tills Katarina bestämmer
sig om hon ska fortsätta.
Ombudsman LOK-avtal
Valberedning
Hanna Själin har anmält sig till valberedning, vi behöver en till. Fundera över fler som vi
kan tänkas ingå i valberedningen. Kicki Hägglöf ska TH kolla med.
14. Nästa möte
Onsdag 13 oktober kl 17.00-20.00
15. Mötet avslutas av EH.

Skrivet av Sara Ottosson sekreterare

