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Protokoll styrelsemöte Fysioterapeuterna distrikt Västernorrland  

 
Datum: 220614 

 

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

 

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

Hörling (TH), Elin Vedin (EV) och Maja Uddman (MU) 

 

1. Mötet öppnas 

EH förklarar mötet öppnat. 

 

2. Justerare utses 

Till justerare utses AH. 

 

3. Övriga frågor anmäls 

GDPR AH 

Vidarebefordra mail TH 

Upp till sjuksköterskenivå MU 

 

4. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs. 

 

5. Föregående protokoll 

EH går igenom föregående protokoll.  

EH informerar att två AFS:s möten har genomförts.   

EH föreslår att Mattias Anderssons film (distriktsordförande i Dalarna och 

ordförande i smärtsektionen) skickas till enhetschef på Miljö- och 

hållbarhetsenheten på Region Västernorrland, Sofia Mackin.  

LJ har varit i kontakt med Caroline Agrell på förbundet angående den 

studiecirkel gällande God och Nära Vård som det informerades om från 

förbundet. Kontakten pågår för att klargöra förutsättningarna.  

Planerat inköp av hörlurar ej utfört.  

 

6. Ekonomi 

Status oförändrat. 

41 000 kr i kassan. 

EH aviserar att hon har utgifter som hon inte har redovisat.  

 



 

 

7. Utbildning hösten 2022 

LJ har kontakt med två erfarna FT på handkirurgen i Umeå angående en 

utbildning hösten 2022. Vi kommer att köpa kursen av Region Västerbotten. LJ 

inväntar svar på pris. Därefter aktuellt med vidare planering. Förslag på 

utbildningsdagar är två dagar i november, helst torsdag-fredag. Ej vecka 44 pga 

höstlov.  

EV föreslår klinisk resonemangskurs med Jon Berglund. Kursen kan förslagsvis 

innehålla smärtmekanismer och ”detektivarbetet”. Upplägg kan vara 

ländrygg/bäcken/höft och axel/skuldra. Patientfall kan kombineras med teknik. 

LJ kontaktar Jon för förfrågan. Kursen föreslås hållas januari 2023. 3 delar? 

TH påminner om tidigare förslaget på gratis lunchföreläsning.  

 

8. Fysioterapins dag 8 september – aktiviteter? 

AH har mailat ansvarig person, angående upplåtande av yta, på Birsta City två 

gånger utan respons. Har istället kontaktat Anna Dahlgren på Diös angående 

möjligheten att få stå i galleria i stan istället. Avvaktar svar.  

Förbundet föreslår tema Medlemsvård till Internationella Fysioterapins dag 8 

september. Medlemmarna kan ges extra uppmärksamhet med mingel, fika, 

goodiebags. Goodiebags finns att beställa från kansliet. EH beställer.  

Utifrån den enkät till regionpolitiker som förbundet nyligen presenterade 

föreslås att lokala politiker ombeds kommentera, lämna åsikter och utveckla 

svaren ytterligare. Svaren kan samlas ihop veckan innan 8 september och 

presenteras på Fysioterapins dag. EH mailar partisekreterarna i regionen. TH 

och MU sammanställer frågor till kommunpolitiker. Tex finns endast 1% av 

landets specialister i kommunerna i landet.  

 

9. Information från företagarna 

EV informerar att senaste mötet gällande utredningen för God och Nära Vård 

ställdes in i väntan på att förbundet ska ha ett nytt möte med det nya utskottet. 

Kommande vecka ska privata utförare i Västernorrland ha årlig avstämning med 

Anna Öhman från Region Västernorrland/Vårdval. 

220523 blev ett nytt avtal klart. Avtalet ger regionerna rätten att själv bestämma 

över privata utförare, utbud och inriktning. Det är inte helt klart hur det ska se 

ut. Olika förslag finns. Under ett antal år kommer övergångsregler att gälla.  

Gällande FVIS har inget nytt tillkommit. EV har haft kontakt med Jonas 

Rudenstam. FVIS ska vara tvingande för privata utförare. Oklarheter råder kring 

ersättning för det 6 utbildningsdagar som systemet innebär. EH tar kontakt med 

Gun-Britt Milioris på Vårdvalsenheten för besked.  

 

10. Lönesatsningar i Regionen 

EH informerar att steg tre i lönesatsningen är på gång. Arbetet innebär att man 

behöver lösa hur ska man jobba vidare? Hur blir det rätt? 

220630 har CPARs fackliga företrädare möte med personaldelegationen. EH 

företräder 15 olika Sacoförbund i mötet. EH har kallat dessa till träff för att få en 

bild av vad vi ska framföra. 

 

 

 



 

 

EH har nyligen blivit varse att anställda i Region Västernorrland som disputerar 

får 3000 kronor. Det är ingens uppdrag och det finns ingen som kontrollerar det. 

Ingen FT har hittills fått pengar. EH kräver att alla, retroaktivt, disputerade får 

pengarna.  

 

11. Vad tycker politikerna? 

Genomgång av resultatet på den enkät som förbundet skickat ut till samtliga 

partier som finns representerade i landets 21 regioner. Fokus på Västernorrland.  

Förslag på kompletterande frågor: -Vad bra att ni tycker att xx xx. På vilket sätt 

tänker ni att det ska gagna invårnarna i Västernorrland? -Vad förlorar invånarna 

och arbetsgivarna på att FT inte har goda möjligheter till kompetens- och 

karriärsutveckling i Västernorrland? 

 

12. Information från kommunerna och regionen 

TH har gjort framsteg i lönekartläggningen. 

MU informerar att Kommunrehab har fått beslut från förvaltningsledningen om 

att verksamheten ska få flytta till nya lokaler.  

EH informerar att regionen har få eller inga sökanden till vikariat för FT. 

  

13. Övriga frågor 

AH påminner om GDPR. Känsliga uppgifter som finns sparade behöver 

kontinuerligt rensas. Spara bara det som är absolut nödvändigt.  

TH har fått uppgifter från arbetsgivaren att alla inkommen e-post ska öppnas 

dagligen. Det innebär att man ska vidarebefordra sin inkommande e-post till 

kollega om man är frånvarande. Om e-posten vidarebefordras får avsändaren 

ingen notis om det. Oklarheter råder kring patientssekretess och om man är 

facklig representant vid sådant förfarande. Frågan är ställd, men inte besvarad 

hittills.  

MU lyfter att Sundsvalls kommun använder sig av formuleringen ”upp till 

sjuksköterskenivå” i formella dokument när det gäller kommunal hälso- och 

sjukvård. Formuleringen upplevs som en hierarkisk indelning av professioner. 

Inget gehör från verksamhetschefen när det påtalas. Finns annat sätt att lyfta 

ämnet? MU ska skicka kommunens formuleringar till EH och TH.  

14. Nästa möte 

Onsdag 31/8 kl 17.00-20.00. Fysiskt möte i Sundsvall.  

 

Påminnelse: Lämna förslag på inspirationslunchföreläsningar till nästa möte.  

 

15. Mötet avslutas 

 

 

 

 

Sekreterare Maja Uddman   Justerat av Andreas Hedin 

 

 

 

Ordförande Elisabeth Haraldsson 



 

 


