
 
 

2022-10-17 

 

Protokoll styrelsemöte Fysioterapeuterna distrikt Västernorrland 

 

Datum: 221012 

 

Plats: Fackexpedition Sundsvall sjukhus och digitalt 

 

Närvarande: Fysiskt - Elisabeth Haraldsson (EH), Andreas Hedin (AH), 

Lukas Jensen (LJ), Maja Uddman (MU). Digitalt - Therese Hörling (TH) 

 

1. Mötet öppnas 

EH förklarar mötet öppnat. 

 

2. Justerare utses 

Till justerare utses TH.  

 

3. Övriga frågor anmäls 

EH anmäler ärende gällande att Vänsterpartiet vill träffa oss 

med anledning av det utskick vi gjorde i samband med 

Fysioterapins Dag 8/9.  

 

EH anmäler att nytt datum för föreläsning med Mattias 

Andersson behöver bokas.  

 

4. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs. 

 

5. Föregående protokoll 

Planerat inköp av hörlurar ej utfört. Ej aktuellt i dagsläget. 

Avvaktar tills vidare. Får aktualiseras vid behov.  

 

EH har skrivit till Anna-Lena Lundberg och fått svar gällande 

den formulering som används inom kommunal hälso- och 

sjukvård ”upp till sjuksköterskenivå”. Frågan gäller varför 

formuleringen används, vad som menas och om 

sjuksköterskorna anses överställd övriga professioner. 

Styrelsen har svårt att tolka svaret.  

”Hej. Den hälso- och sjukvård som bedrivs utanför sjukhus är 

primärvård både i Region och kommun. Kommunen anställer 

SSK och de har ansvar utifrån sin anställning som SSK i 

primärvård.  

Vänliga hälsningar Anna-Lena Lundberg 

Områdesdirektör, Närsjukvård norr, Region Västernorrland” 



 
 

 

Gällande MU:s fråga om vad som gäller arbetsrättsligt och om 

vård- och omsorgspersonal kan särbehandlas jämfört med 

allmänheten när det gäller att stanna hemma från jobbet och 

testa sig för covid så kommer Fysioterapeuterna tillsammans 

med Vårdförbundet att begära överläggning inom både 

Sundsvalls kommun och Region Västernorrland.  

 

6. Ekonomi 

Ca 25 000 kr i kassan. 

-10 000 kr sedan föregående styrelsemöte för EH:s redovisade 

utlägg samt medlemsfika i samband med Fysioterapins Dag 

8/9.  

Kommande utgifter är kostnad för mat i samband med dagens 

styrelsemöte och en planerad arbetslunch som EH har bokat.  

 

7. Utbildning hösten 2022 

Föreläsaren för handkursen har önskemål om att dela 

utbildningen till två olika tillfällen. Hittills är det 9 anmälda 

som accepterat det nya upplägget. EH ska meddela de som 

anmält sig till kursen senast 1/11 om kursen blir av eller inte. 

Total kostnad för kursen beräknas bli 35 000 kr.  

 

Förslaget om kurs i kliniskt resonemang med Jon Berglund 

ligger kvar. Elin Vedin (EV) har inte återkopplat om hon har 

haft kontakt med Jon om han är intresserad. Inväntar 

information från EV.  

 

LJ har kontaktats av Daniel Papacosta i Umeå. Daniel med 

kollegor håller utbildning i OMT steg 1. Nu finns fundering på 

att lägga ett kurstillfälle i Sundsvall. Daniel efterfrågar hjälp 

att efterforska intresse för kurs och eventuellt lämplig lokal. Vi 

försöker vara behjälpliga där vi kan. LJ kontaktar Daniel.  

 

8. Utvärdering av Fysioterapins Dag 8/9 

Föreläsningen med Mattias Andersson, Fysioterapi – ett hållbart alternativ i en 

framtida hälso- och sjukvård var uppskattad. 61 personer deltog.  

Fikat som erbjöds i samband med föreläsningen uppskattades och många fikade.  

Uppslutningen i InGallerian var lite tunn. 3 kollegor kom och fikade och 3 

medborgare stannade och ställde frågor. En del ballonger delades ut till barn.  

Total kostnad för dagen blev 3134 kr.  

 

 

 



 
 

9. Vad tyckte politikerna? 

Utskicket till kommunpolitikerna i länet har landat 8 svar hittills, av totalt 42 

utskick. Från Sollefteå har C svarat, från Sundsvall C och M, från Timrå S och 

från Örnsköldsvik C, S och SD. EH skickar ut svaret till LFF i respektive 

svarande kommun.  

Utskicket till partisekreterarna i Region Västernorrland gällande kompletterande 

frågor efter förbundets enkät har landat 3 svar. M, V och ett ej angivet parti har 

svarat. Sjukvårdspartiet och Centerpartiet har ringt och meddelat att de avser att 

svara på frågorna.  

 

EH planerar ett nytt utskick till partisekreterarna i Region Västernorrland med 

inbjudan till Mattias Anderssons föreläsning.  

 

10. Hur gå vidare med Hållbar hälso- och sjukvård? 

EH har enligt önskemål förmedlat kontakt mellan Sofia Mackin och Kajsa 

Hedin på fysioterapin på Sundsvalls sjukhus för vidare samverkan. 

 

Vilka ska vi bjuda in till nästa föreläsning? TH föreslår att frågan ställs till A-

gruppen för att få uppslag. Vilka andra funktioner kan vi bjuda in? 

Hälso- och sjukvårdsdirektör, områdesdirektörer, verksamhetschefer, 

enhetschefer, verksamhetsutvecklare. Gäller både region och kommuner.  

 

11. Information från företagarna? 

Utgår. 

 

12. Planering av årsmöte 

Valberedning. Kicki Hägglund i Kramfors är ensam valberedning. Hon behöver 

hjälp. Förslag: Sosso Nyberg och Anders Christensen tillfrågas av EH om att 

utgöra valberedning. TH frågar Therese Byström Örnsköldsviks kommun om 

uppdraget. Tillfrågas och svar innan 28/10.  

Fastställa datum. Förslag: torsdag 23/2 -23. Alternativ 22/2 -23.  

Plats. Förslag: St Petri Logen i Härnösand. EH skickar förfrågan.  

Föreläsare. Förslag: Inspirationsföreläsning inför kurs i kliniska resonemang. Vi 

avvaktar information om kurs i kliniska resonemang är aktuellt. Eller Hanna 

Brus enhetschef på smärtkliniken S:t Görans  sjukhus om smärta och ospecifika 

effekterb. AH skickar förfrågan. Jakob Gudiol FT, träningslära.se medial 

person. LJ kontaktar. 

 

 

13. Info från kommunerna och regionerna 

TH berättar att man på enheten i Kramfors kommun har haft medarbetarsamtal 

för första gången på många år.  

 



 
 

MU informerar att man inväntar besked om byte av lokal och flytt av Sundsvalls 

kommunrehab. LSS-projektet tycks rulla på.  

 

LJ informerar att Primärvårdsrehab har rekryterat en ny enhetschef och fyra nya 

medarbetare. Efter ytterligare utökning av bemanning är man nu nere på ca 3300 

listade per FT.  

 

AH informerar att det rullar på på Rygginstitutet rullar på. Fokus under en 

period har varit tenta, rättning av den och omtenta i den kurs man ansvarat för 

på Yrkeshögskolan.  

 

EH informerar att det är viss turbulens inom Region Västernorrland. Fortsatt 

säger många sjuksköterskor upp sig. EH lobbar för kompetensväxling och vad 

FT  kan göra och utföra, inte minst i primärvården. Det tycks också som att det 

har varit några fler sökanden, till lediga FT-tjänster, än tidigare i regionen.  

 

13. Övriga frågor 

Vänsterpartiet har hört av sig till EH med kompletterande svar till det utskick 

som gjordes i samband med Fysioterapins dag 8/9. Man önskar en träff för 

fördjupat samtal angående professionen. EH och LJ bokar möte med Nina 

Orefjärd (V).  

 

Nytt datum för digital föreläsning med Mattias Andersson, Fysioterapi – ett 

hållbart alternativ i en framtida hälso- och sjukvård. Förslag november kl 14.30-

16.00 

 

14. Nästa möte 

Onsdag 7 december kl.17-20. 

 

15. Mötet avslutas.  

 

 

 

Sekreterare Maja Uddman  Justerat av Therese Hörling 

 

 

 

Ordförande Elisabeth Haraldsson 

 

 

 

 

 

 


