
 

 

Protokoll styrelsemöte Fysioterapeuterna distrikt Västernorrland 

Datum: 22-04-27 

Plats: Facklig expedition (EH och AH) och digitalt (LJ, TH och MU) 

Närvarande: Elisabeth Haraldsson (EH), Andreas Hedin (AH), Lukas Jensen (LJ), Therese 

Hörling (TH( och Maja Uddman (MU) 

1. Mötet öppnas. 

EH förklarar mötet öppnat. 

 

2. Justerare utses.  

Till justerare väljs TH.  

 

3. Miljö. Hur kan vi bidra som profession? Sofia Mackin gästar 17.05-17.30. 

Sofia Mackin, i grunden kemist, arbetar som enhetschef på Miljö- och 

hållbarhetsenheten på Region Västernorrland. Enheten arbetar för att stödja 

regionen i hållbar utveckling. Man arbetar inom flera områden som tex 

utbildning, kemikalier, upphandling och avfall. Enheten är inte bara delaktig i 

regionen utan i hela länet i stort när det gäller att öka andelen hållbar energi och 

hållbar utveckling.  

På frågan om vad vi som profession kan göra och bidra med rekommenderas att 

vi ska försöka se möjligheter, börja med lätta steg som inte är kostnadsdrivande  

och jobba med åtgärder som ligger nära professionen. I stort handlar det som vår 

resursanvändning som påverkar klimat och miljö. Det kan handla om 

engångsmaterial, kemikalier och utrustning som drar energi.  

Exempel på att narkosläkemedel som används påverkar, konkret, miljön 

negativt, men trots det är en lite del i miljöpåverkan om vi också tittar på 

hjälpmedel och inköp.  

Vi sammanfattar att tiden är alldeles för kort och att vi ska fortsätta 

resonemanget tillsammans vid kommande distriktsstyrelsemöte. EH ansvarar för 

att bjuda in Sofia Mackin igen.  

 

4. Övriga frågor anmäls.  

Inga punkter anmäls till övriga frågor. 

 

5. Dagordningen fastställs.  

Dagordningen fastställs. 

 

6. Föregående protokoll.  

MU går igenom föregående protokoll.  

Under punkt 5 konstituerades styrelsen och under punkt 6 valdes rådsledamöter. 

Ekonmin redovisades av TH under punkt 7. De planerade inköpen har inte gjorts 

hittills.  



 

 

Under punkt 8 fastställdes verksamhetsplanen. Aktuellt läge: 

För medlemmar 

Ingen nyrekrytering av skyddsombud har gjorts. De skyddsombud som finns är 

utbildade.  

Då inget A-gruppsmöte har hållits har EH inte spridit kunskap och informerat 

om utbildning om AFS2915:4.  

Vi behöver fortsätta uppmuntra till att fler utbildar sig till AFA-

försäkringsinformatörer. Från styrelsen finns intresse från LJ, TH och MU. 

Dock kan utbildning inte prioriteras under våren utan skjuts på framtiden.  

EH har skickat material om karriärsstegen enligt Region Stockholm till 

partisekreterare Eva Nilsson (S) på Region Västernorrland.  

Inget fortsatt påverkansarbete för specialisttjänster har kunnat prioriteras hittills. 

TH och MU har inte påbörjat arbetet med att sammanställa faktablad om 

fysioterapeutens betydelse inom demens, äldres hälsa och fall.  

Det har rekryterats en ny lokal facklig företrädare i Örnsköldsvik inom 

primärvården.  

Arbetet med lönekartläggning pågår.  

I arbetet med att verka för utökat antal tjänster inom regionen inom 

arbetsområden med personer med ångest och depression har kontakt tagits med 

chef inom psykiatrin utan att nå något resultat.  

I bevakningen av förbundets centrala arbete med fysioterapeutens roll inom 

elevhälsan har inget nytt framkommit.  

EH har inte påbörjat förnyat informationsbrev till veterinärkliniker och 

djursjukhus i länet.  

I arbetet med att verka för att öka antalet medlemmar i distriktet genom LFF har 

inget A-gruppsmöte hållits och därmed inte lyfts där.  

Aktiviteten med Instagramkontot är lågt. Vi behöver påminna varandra! Lämna 

förslag till AH om vilka kollegor som vi kan låna ut kontot till. EH ställer frågan 

på nästa A-gruppsmöte om någon verksamhet vill låna kontot för en dag.  

Förslag om att presentera styrelsen på Instagram, ev i samband med 

Fysioterapidagen 8 september.  

Planeringen kring utbildningar kommer under punkt 8 i dagens protokoll.  

För fackliga företrädare 

LFF har informerats om att gå förbundets digitala kurs i arbetsrätt och 

lönebildning. Inga heldagsträffar har planerats in för utbildning i arbetsrätt, 

lönebildning, reviderad LAS, nya AB och samverkansavtalen.  

För arbetsgivare/verksamheter/miljö 

EH har i arbetet med att träffa fler styrande politiker, chefer och nyckelpersoner  

haft möte med partisekreterare Eva Nilsson (S) på Region Västernorrland. Möte 

med politiker kan vara mer aktuellt efter valet 2022.  

I och med mötet med Sofia Mackin vid dagens möte så påbörjar styrelsen 

arbetet med att samla argument och fakta för att kunna tydliggöra att 

professionen kan vara med att nå målen för miljöförbättringar och målen för 

regionens och kommunernas verksamhetsplaner.  



 

 

Mattias Andersson, distriktsordförande i Dalarna och ordförande i 

smärtsektionen, har inte bjudits in till möte med LFF för att informera om 

påverkansmöjligheter inom miljöområdet.  

EH har lyft miljöfrågan i CPAR.  

För organisationen lokalt 

Årets tre första möten för distriktsstyrelsen är avklarade och inplanerade, 

inklusive internatet.  

Styrelsen har inte haft möjlighet att delta på vårens rådsmöten pga förhinder.  

EH:s arbete med att besöka medlemmar på privata vårdcentraler inför 

löneöversynen är pågående. Just nu är Sidsjö vårdcentral aktuell.  

Oklarheter råder kring den studiecirkel som förbundet informerat om gällande 

God och Nära Vård. LJ tar kontakt med förbundet för information.  

 

Under punkt 9 förordades EH och Charlotta Palmgren fortsätta som 

huvudskyddsombud för Region Västernorrland.  

Under punkt bestämdes datum för nästa möte och punkt 10 avslutade mötet.  

Protokollet är justerat och har skrivits på.  

 

7. Ekonomi. 

TH redogör för aktuellt läge. Efter att utgifter för föreläsningen på årsmötet, 

internatet, gåvor och viss mat betalats finns idag 41 000kr i kassan.  

Inget anslag är begärt för året hittills.  

 

8. Utbildning sommar-höst 2022 

Lukas har fått positiv respons från fysioterapeuter på handkirurgen i Umeå som 

kanske kan tänka sig att hålla en utbildning i länet. LJ bokar teamsmöte med 

dem för att prata om kursupplägg och ersättning.  

Styrelsen föreslår en 2-dagarsutbildning. Utbildningen planeras till hösten 2022.  

 

AH har förslag på en föreläsning om träningslära. Föreläsare är Chi Tsai som 

har uppdrag i Karateförbundet. Förslag om att föreläsningen hålls som en 

inspirationsföreläsning för medlemmar, eventuellt gratis. 

Inspirationsföreläsningen planeras under senare delen av hösten 2022.  

 

Förslaget om att erbjuda utbildning i form av kurs och handledning inom 

psykisk ohälsa kvarstår. Kontaktpersonen på Psykologpartners har dock slutat. 

LJ kontaktar Psykologpartners angående möjligt upplägg.  

 

Förslaget om fotkurs med Daniel Papacosta skjuts på framtiden.  

 

9. Fysioterapidagen 8 september  - aktiviteter? 

Förslag: aktiviteter på Birsta City, flashmob utanför de tre sjukhusen, aktiviteter 

friluftsbyn i Docksta, aktiviteter på torget i Kramfors.  

AH kontaktar Birsta City angående möjligheten att få plats att stå där.  



 

 

Ej aktuellt att försöka träffa politiker så nära inpå valet 2022.  

Styrelsen ska påminna via Instagramkontot om att beställa material till 8 

september från förbundet.  

 

10. Information från företagarna.  

Punkten utgår.  

 

11. Lönesatsningar i regionen. 

EH informerar att hon påpekar för arbetsgivaren att SACO inte är part i samtalet 

för lönesatsningen som gäller sjuksköterskorna.  

Då respektive förbund har möjlighet att lämna synpunkter ska EH framföra att 

Fysioterapeuterna inte är part i lönesatsningen som gäller för sjuksköterskorna i 

regionen i dag men att Fysioterapeuterna förväntar sig en seriös diskussion om 

lön och framtida löneutveckling när den mest akuta krisen i regionen har lagt 

sig.  

 

12. AFA-informatörer, fler intresserade? 

Se under punkt 6, genomgång av föregående protokoll, och i 3:e stycket som 

gäller verksamhetsplanen för medlemmar.  

 

13. Info från kommuner och region.  

EH informerar att det varit 0 sökande till vikariat/tjänster på hälsocentralen i 

Matfors och hälsocentralen i Bredbyn samt habiliteringen.  

TH beskriver att Kramfors kommun går i positiv riktning. Ny verksamhetschef. 

På gång med två nya enhetschefer där minst en ska vara fysioterapeut eller 

arbetsterapeut. Även klart med en projektanställning på 1 år för fysioterapeut, 

med förhoppning om en permanent lösning. Projektet handlar bla om 

bedömningar i samband med dubbelbemanning. Det ska bli säkrare för patienten 

och bättre arbetsmiljö för omvårdnadspersonalen.  

MU informerar om fortsatt försiktigt positiv känsla i den nya organisationen. 

Stora utmaningar finns fortsatt. MU lyfter också frågan om nytt avtal gällande 

resurssättning i region och kommuner i samband med storhelger och röda dagar. 

Avtalet går ut 220430. Fortsatt inget svar från arbetsgivaren gällande vilken 

ersättning som gäller efter 220330 om symptomfri personal screenas positiva på 

arbetsplatsen. Arbetsgivaren kan inte tvinga någon att sjukskriva sig.  

 

14. Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmälda.  

 

15. Nästa möte 

Tisdag 14/6 kl 17.00-20.00 på fackliga expeditionen eller digitalt, valfritt.  

 

Påminnelse: Läs rapporten om Fysioterapeuters förutsättningar för 

livslångtlärande inför nästa möte.  



 

 

 

 

16. Mötet avslutas.  

 

 

Sekreterare Maja Uddman   Justerat av Therese Hörling 

 

 

 

Ordförande Elisabeth Haraldsson 

 

 

 

 

 


