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Protokoll styrelsemöte Fysioterapeuterna distrikt Västernorrland 
 

Datum: 230201 

Plats: Fackexpedition Sundsvall sjukhus och digitalt 

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

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

 

1. Mötet öppnas 

EH förklarar mötet öppnat. 

 

2. Justerare utses 

Till justerare utses AH.  

 

3. Övriga frågor anmäls 

MU anmäler uppföljning av frågeställning gällande samhällets och 

arbetsgivarnas särbehandling av vård- och omsorgspersonal när det 

gäller provtagning och karantän i samband med covid. Vad gäller 

arbetsrättsligt?  

 

4. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs. 

 

5. Föregående protokoll 

Med anledning av att vi vill lyfta fram kollegor som är nyblivna 

specialister behöver vi hjälp att hitta dem. EH lyfter i A-gruppen om 

det finns kännedom om dessa kollegor där.  

 

LJ har delgett kursledaren utvärderingen av handkursen.  

 

I samband med dagens studiebesök av regionpolitiker har EH och LJ 

har lyft bristen på tillgång till MultiModal Rehabilitering (MMR) 

för patienter i Västernorrland. Enligt uppgift är orsaken till att det 

inte bedrivs att det saknas arbetsterapeutkompetens i teamet på 

Sundsvalls sjukhus. Vid tidigare förfrågan om MMR i 

Västernorrland har Vårdvalsenheten hänvisat till Fysioterapienheten 

på Sundsvalls sjukhus för information. EH ska lyfta bristen på 

MMR i Västernorrland i lämplig instans, tex med Jon Backlund 

Arab. AH ska skicka material till EH inför det. Fritt vårdval gäller. 

Vi betonar patientperspektivet.  

 

6. Ekonomi 

TH redogör för ca 47 000 kr i kassan. 

 

Aktuella utgifter är plädar som EH köpt in samt utlägg för dagens 

studiebesök och styrelsemöte. Kommande utgifter är årsmötet 23 

februari.  

 

 

 



 
 

7. Rapport från företagarna   

Inget att rapportera.  

 

8. Rapport från distriktet inklusive överläggningarna 

Sundsvalls kommun: Kommunrehab får nya lokaler i dagarna. Flytten går från 

Lindgården till nya gemensamma lokaler på Mejselvägen i Nacksta. MU tror på att det 

blir ett lyft för verksamheten. Få eller inga sökanden på vikariat och tjänster.  

 

Rygginstitutet: LJ har jobbat sedan en månad. Rehab på Rygginstitutet har mycket 

patienter. Utredningsdelen har färre. En förklaring som givits är att Försäkringskassan 

har brist på personal. Befintlig personal hinner inte med sig. Det finns också nya 

aktörer på marknaden som erbjuder tjänsten.  

 

Regionen: EH informerar om vakanser i Liden, Nyland, Kramfors, Sollefteå och 

Bredbyn.  

 

EH informerar att överläggningar med närsjukvårdsområdena i Väster, Norr och Söder 

är genomförda. EH har skickat tre frågor utifrån regionens egen plan och uttryck kring 

värden, utbud och kvalité. Hur möter regionen det politikerna har lovat befolkningen? 

Hur planerar regionen för att rekrytera, bibehålla och kompetensutveckla 

fysioterapeuter? Svaren som inkommit håller med om att fördjupad kompetens är 

viktig men att fysioterapeuterna är en förhållandevis liten yrkesgrupp i 

närsjukvårdsområdena och att det krävs bred kompetens. På frågan om vad regionen 

kan locka med för att rekrytera personal är svaret oklart. Fysioterapeuterna föreslår 

utbildningstjänster. EH ska lyfta frågan igen på CPAR utifrån 

likabehandlingsprincipen. Varför gäller inte samma för alla professioner? Jämför med 

läkare och sjuksköterskor.  

Chefen för Österåsens hälsohem har visat intresse gällande fördjupad kompetens och 

specialistutbildningar. EH ska skicka information.  

 

LJ informerar att fortsättningen på Handkursen, dag 2, blir efter påsk. Förslag på 

datum finns.  

 

9. Anmälan av lokala fackliga företrädare 

Erika Holmgren är anmäld till Fysioterapeuterna som ny lokal facklig företrädare i 

Sundsvalls kommun. Hon representerar Fysioterapeuterna på LSG och Cesam.  

 

10. Genomgång inför årsmötet 

Det krävs minst 20 fysiskt deltagande för att föreläsning och middag ska kunna 

erbjudas på St Petri Logen i Härnösand. Det är några anmälda hittills. 

Preliminär kostnad per ätande deltagare blir 700 kronor plus moms. Föreläsaren kostar 

cirka 5000 kronor. Total kostnad beräknas till cirka 25 000 kronor.  

Genomgång av dagordning samt kontroll att femårsplan, verksamhetsberättelse och 

revisionsberättelsen är klar till årsmötet.  

AH, LJ, TH och MU har tackat ja till att fortsätta förtroendeuppdraget om det ges. EH 

har tackat ja till att sitta kvar till 230630. Hon fortsätter som förhandlingsföreträdare 

fram till dess. Möjligen behövs ett extra årsmöte i samband med att EH kliver av. Elin 

från företagarsidan avstår fortsatt uppdrag. I dagsläget finns ingen ordförandekandidat.  

TH frågar sittande revisorer om de vill fortsätta sitt uppdrag.  

Det finns inga inkomna motioner till mötet.  

 



 
 

Styrelsemedlemmarna uppmanas att fråga efter nya nomineringar till distriktsstyrelsen 

inför årsmötet. 

Kom ihåg att var och en i styrelsen anmäler sig själva till mötet.  

 

11. Rapport från dagens studiebesök  

EH och LJ har under dagen haft studiebesök från Vänsterpartiets Nina Orefjärd, Ulrika 

Ödebygd och Lars-Gunnar Hultin. Besöket beskrivs som ett positivt möte från både 

EH, LJ och politikerna.  

Dagen inleddes med en allmän presentation av Fysioterapeuterna. Därefter besök på 

IVA och en föreläsning av kollega Jonas Bohlin om fysioterapeutens roll på IVA. Där 

presenterades vikten av tidig mobilisering där fysioterapeuten har en central roll. Efter 

det möte med Thomas Torstensson som föreläste om kvinnohälsa och 

bäckenbottenbesvär. Lunch intogs på Vårdhotellet. Efter lunch hölls ett digitalt möte på 

fackexpeditionen med Johanna Sjödin på hälsocentralen i Sollefteå. Hon berättade om 

ett projekt tillsammans med kommunen. Det är ett levnadsvaneprojekt för personer med 

noll i sjukpenningsgrundande inkomst. Projektet innebär att teori och praktik varvas 

under tio veckor. Varje vecka har ett speciellt tema. Efter det följde ett möte med 

enhetschefen och fysioterapeutkollega inom Psykiatrin. De berättade allmänt om 

verksamheten och om en kartläggning som gjort om behovet av fysioterapeut på 

Sundsvalls sjukhus. Rapporten är färdig och ska presenteras i dagarna. Dagen avslutade 

med information om vad fysioterapeuten kan göra för patienten och verksamheten inom 

yrsel och KOL, på akuten och med FAR-mottagning.  

Utifrån den positiva responsen är styrelsen överens om att försöka bjuda in ytterligare 

partier för liknande studiebesök.  

 

12. Övriga frågor 

MU lyfter ånyo frågan om vad som gäller egentligen. Får samhället och arbetsgivarna 

särbehandla vård- och omsorgspersonal när det gäller testning och karantänsregler? Det 

faller på personalens egen ekonomi och ersättning att följa ”reglerna”. Lagen är 

borttagen och testning är rekommendationer, men arbetsgivarna framhåller det som 

regler. Varför gäller inte samma regler för hela samhället eller varför ersätts inte vård- 

och omsorgspersonal för bortfall av inkomst vid testning, väntar på provsvar, positivt 

provsvar vid screening och karantän? Var gäller arbetsrättsligt? Vad kan vård- och 

omsorgspersonalen göra? Vad kan arbetsgivaren göra?  

EH tar med frågan till förberedande möte för CPAR 230206.  

MU planerar att kontakta vår ombudsman Elba Abreu med samma fråga.  

 

13. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir efter årsmötet då nyvalda styrelsen ska konstituera sig. Då 

planeras det årliga internatet. Förslaget datum är 17-18 mars. Från fredag klockan 16 till 

lördag lunch. Maja skickar förfrågan om offert till Hotell Södra Berget och Hotell Elite 

Knaust i Sundsvall. 

 

14. Mötet avslutas 

EH förklarar mötet avslutat.  

 

Sekreterare Maja Uddman  Justerat av Andreas Hedin 

 

 

Ordförande Elisabeth Haraldsson   

 


