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Protokoll styrelsemöte Distrikt Västernorrland 

Mötets datum: 2022-12-07 

 

Mötets plats: Teams 

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

(EV) och på distans/Teams Therese Hörling (TH). 

 

1. EH öppnar mötet. 

2. Till justerare väljs LJ. Till sekreterare väljs AH. 

3. Övriga frågor anmäls 

4. Dagordningen fastställs. 

5. Föregående protokoll gås igenom.  

Politiken: Nina O (V) har återkopplat på vårt utskick om önskat möte och samtal. 

Vi ska bjuda in nästa år.  

Överläggning covidregler: Ej hunnits med, ska göras tillsammans med 

Vårdförbundet.  

Papacostas utbildning: Kommer att förläggas till Östersund denna gång, kanske 

Sundsvall framöver.  

Inbjudan politiker till föreläsning med Mattias A om hållbar sjukvård: Har fått 

vänta pga det osäkra politiska läget i regionen.  

Förfrågningar till personer om uppdrag som valberedning har kommit tillbaks 

negativt.  

Det diskuteras om det finns tillräckligt många tjänster som fysio i förhållande till 

alla arbetsuppgifter, ansvarsområden, och patientnyttan som professionen står för. 

Det verkar vara långt ifrån tillräckligt många. Det finns inga exakta data på vad 

som är lämpligt, varken för vår profession eller andra, men i diskussioner med 

kunniga lutar det åt att kanske 1 fysio per 2000-2500 medborgare är lämpligt.  

6. Tomt i kassan just nu, vissa betalningar får vänta tills del 1 av vårt budgetanslag 

kommit in. TH har beställt det (50.000 kr). Det väntar kostnader på några tusen 

som ska betalas, omkostnader för kursen samt inköp av blommor med mera som 

tack till de med fackliga uppdrag. Vi väntar på att deltagarna i handkursen ska 

betala kursavgifter för totalt ca 20 tkr och kursen kommer att gå nära plus/minus 

noll som önskat, lutar ett litet plus.  

Vi beslutar att vi vill uppmärksamma medlemmar i distriktet som under 2022 och 

under kommande år blir certifierade specialister enligt Fysioterapeuterna. Vi ska 

be lokala fackliga företrädare uppmärksamma oss på när vi har medlemmar som 
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blir specialister, samt upplysa om det via vårt Instagram och hemsida. Kostnad 

för uppvaktning får bli max 350 kr per tillfälle.  

7. Positiv utvärdering av deltagarna på handkursen, genomgående betyg 4 i snitt på 

frågorna, där 1=sämst och 5=bäst. Lukas ska meddela kursledaren för kännedom 

och för om det eventuellt kan vara till hjälp inför del 2 av kursen.  

8. A) Lars Lundgren, Luleå är intresserad att föreläsa om hjärnskakning. Återstår att 

se om vi kan lösa resa, eller gör det på distans. Ett alternativ är också Emma 

Söderström, Umeå som är bra föreläsare i ämnet kliniskt resonemang, och hon 

kommer tillfrågas som back-up till Lars. EV sköter båda kontakterna. AH kollar 

med St Petri logen om tekniska möjligheter. 

B) Datum 22 eller 23 februari. 

C) Vi behöver fler engagerade i fackliga arbetet, EH ska med hjälp av kansliet 

göra massutskick till distriktets medlemmar. Planerat att göra till veckan.  

D) Brainstorm om VP 2023. Bl.a om poddcirkel för lokala fackliga företrädare, 

träffa regionpolitiker när utredning som berör företagarna är klar (planerat maj 

2023), följa upp enkäten till politiker och påminna dem samt ställa följdfrågor, 

sprida material som kansliet tar fram lokalt, ordna utbildningar (handkurs del 2, 

samt förslag på kliniskt resonemang, ev hjärnskakning, träningslära och 

smärtfysiologi vid muskuloskeletala besvär, bäcken-foglossning, inkontinens), 

utskick om fackligt engagemang, bjuda medlemmar samt politiker och tjänstemän 

på föreläsning med Mattias Andersson om hållbarhet i sjukvården, ordna ca 6 

möten för distriktsstyrelse varav ett internat över två dagar, ordna möten med 

lokala fackliga företrädare, ordna årsmöte med föreläsare och middag för 

medlemmarna.  

9. Brist på MMR för patienter i Västernorrland och ingen hjälp via fria vårdvalet 

erbjuds.  

Företagarna drabbas av att avtal via SKR drar ut på tiden, sagt att det ska bli klart 

nästa år (ska gälla redan nästa år).  

10. Mycket chefsbyten i regionen. Regiondirektören har därför fått axla två 

chefsuppdrag. Behöver tillsättas chefer.  

Ledningen i regionen behöver påminnas om att fysio inte bara arbetar med 

rehabilitering, utan många fler delar av hälso- och sjukvården. 

11. Massutskick till medlemmar – EH skriver julhälsning och beskriver samtidigt 

behovet av fler medlemmar som fackliga företrädare och valberedning. EH tar 

hjälp av kansliet att skicka ut.  
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Löneöverläggningar på gång. EH bevakar avtal, rättigheter och intressen.  

Uppmärksamma specialister – Se ekonomipunkten 6. 

12. Nästa möte 1 februari 2023 kl k17 på fackliga exp eller via Teams.  

13. Mötet avslutas. 

 

 

Ordförande  Sekreterare  Justerare 

Elisabeth Haraldsson Andreas Hedin Lukas Jensen 

 

 

 


