Styrelsemöte Fysioterapeuterna distrikt
Västernorrland 211013
Närvarande: Elisabeth Haraldsson(EH), Anna Maria Uddman(MU), Lukas Jensen(LJ), Andreas
Hedin(AH), Therese Hörling(TH), Sara Ottosson(SO), Terese Edström(TE).
Mötets plats: Teams
Protokoll
1. Mötet öppnas av TE.
2. Till justerare väljs LJ.
3. Övriga frågor anmäls
4. Runda
Örnsköldsvik - Rätt lugnt på slutenvården. Handlar mycket om kostnadsreduceringar.
Pågår chefsrekrytering för paramedicinenheten Örnsköldsvik sjukhus. Primärvården har
lite väntetider.
Ryggis – Intern chefsrekrytering pågår på Rygginstitutet i Stockholm. Det går bra för
Rygginstitutet Sundsvall, det är mer balans i ekonomin.
Ånge kommun – Rullar på. 50 % kort på fysioterapeutsidan eftersom SO täcker som chef
på 50%.
Sundsvalls kommun – Ny organisation igen. Rehabenheten är nu uppdelad i
Arbetsterapienheten samt Sjukgymnast- och fysioterapienheten. Ska rekryteras en
fysioterapeut. Förtroendetiden som de haft blev de av med under förra hösten när den nya
organisationen började, nu är det alltså en ny organisation igen. EH har precis skrivit på
två LOK-avtal, en som semesterväxling och en ang. ortsbegreppet vid arbetsbrist.
Sollefteå sjukhus - De har inte varit med i en dialog för hur man ska sköta postcovid
patienter. De vet inte hur flödet ska se ut. Sofia Ullman från Sollefteå sjukhus kan ringa
till TE. Somatiken har inga egna fysioterapeuter och efterfrågar fysioterapeuter.
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PVR Sundsvall - Långa väntelistor. I början av juni ökade inflödet mycket, byggdes upp
långa köer under sommaren. Visstidsanställning på 6 mån håller på att rekryteras. En
sjukskrivning pga utmattningssymptom, ska därmed anställas två på visstidsanställning.
Kramfors kommun – Som tidigare.
5. Ekonomi/bokslut 2021/2022
TH informerar om att saldot är ca 84 000:TE har köpt skrivare till TH.
TE och EH har även fler kvitton som ska skickas in till TH.
6. Verksamhetsplan (status och planering framåt.)
För medlemmarna – Kommit förslag om att skicka ut nyhetsbrev som skrivs ut på
arbetsplatserna och läggs där alla kan se det. Förslag är att lägga in nyhetsbrevet i
dagordningen där vi bestämmer vid varje möte vad som ska finnas med i nyhetsbrevet.
Utbildning – Inkontinens, EH väntar på ett program. Styrelsen beslutar att skjuta upp
denna utbildning till våren 2022.
Utformningen av regelboken – Lyft från Saco att man inte ska ha pinn-statistik i
primärvården.
Fackliga företrädare - Ordnas utbildningar centralt, därmed behöver inte vi anordna
någon. A-grupp, har inte haft heldagsträffar än.
Minska farmaka – EH ska ta kontakt med den nämnd som har hand om miljöfrågor, för
att stämma en träff.
TLO – Varit ett antal möten, EH och LJ har deltagit vid något tillfälle. LJ informerar att
strukturen på träffarna gjordes om inför i år, det medförde att de inte kändes riktade mot
oss. TLO kommunen, kan man ansöka om TLO-pengar för Silviafysioterapeut?
Förbundets rådsmöten - Deltar TE resp. EH på.
7. Årsmöte 2022
Valberedning – Kristina Hägglund har tackat ja till att vara med i valberedningen. Hon
och Hanna Själin kommer att ingå i valberedningen. TE ska prata med Sofia Nyberg om
hon kan ha en genomgång med den nya valberedningen. TE flaggar för att hon inte tänker
ställa upp i valet som ordförande/styrelsemedlem nästa år.
Kallelsen till årsmötet ska skickas ut senast 14 dagar innan mötet. Styrelsen planerar att
skicka ut en save the date innan jul och sedan skicka ut inbjudan efter trettondagshelgen.
Styrelsen beslutar att satsa på ett fysiskt årsmöte.
Förslag på lokal är St Petri logen i Härnösand.
Vi måste informera ut till medlemmarna att årsmötet skjuts på till nästa år.
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Föreläsare årsmötet - Förslag att Silviafysioterapeut föreläser..
När ska årsmötet hållas - Förslag på när årsmötet ska hållas är 16 eller 17 februari.
8. God och Nära vård
TE tar kontakt med Caroline Angrell ang. Studiecirkeln.
God och nära vård ska in i verksamhetsplanen inför nästa år.
9. Påverkansarbete – information från möten.
Ånge kommun MAR-brevet – Hur mycket ska vi jaga dem, då dom inte återkopplat. Då
SO inte uppfattat något intresse från verksamhetschef i Ånge kommun beslutar styrelsen
att ligga lågt.
Kramfors kommun påverkansbrev om äldres hälsa – Fin respons, men de hade inte tid.
Sundsvalls kommun – Maja har fått återkoppling.
Brev till politiker i regionen - Sosso, Lukas, Terese deltog vid ett möte tillsammans med
två politiker. Politikerna ska göra praktiker ute på arbetsplatserna. TE ska träffa dem igen
för en summering efter de gjort sina praktiker.
10. Info från Distriktsråd
EH informerar att det pratas mycket om nära vård och vård efter covid.
11. Lönerevision
EH träffade Sofia Nyberg angående hur lönestrukturen ser ut på regionen och de planerar
att träffas igen.
Lönekartläggning - Vissa grupper som är jämförbara med oss har bättre poäng på några
punkter, vi behöver få klarhet i varför. Det ska vara ett möte angående lönekartläggningen
som EH ska delta i.
Sundsvalls kommun – EH har skickat in yrkanden.
12. Lokala fackliga företrädare
EH berättar att Hälsocentralen i Sollefteå har en ny lokal facklig företrädare och
skyddsombud, Johanna Sjödin.
13. Övriga frågor
Sacoledamöter - behövs inom regionen i L-par och verksamhetsrådet.
14. Föregående protokoll har alla läst igenom.
15. Nästa möte
Hotell Höga kusten 9 december kl 17.00-21.00
16. Mötets avslutas av TE.

Skrivet av: Sara Ottosson

