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Styrelsen har haft 6 möten under verksamhetsåret 2018. Vi har även haft ett vårmöte 

för medlemmar.  Verksamhetsåret avslutas med årsmöte. 

 

I december -17 träffade förhandlingsrådsledamot fysioterapeutstudenter på 

Mälardalens Högskola (MDH). Studenterna gick i termin 5 och fick ”T6-info” som 

förbundet har tagit fram. Det var en mycket uppskattad träff med hög uppslutning. 

Styrelsen kommer fortsättningsvis att bjuda in till T6-info för MDH-studenter.  

 

I mars 2018 bjöds förbundsordförande Stefan Jutterdal tillsammans med politisk 

strateg Helena Conning till Region Västmanland. Verksamhetsbesök gjordes på 

ortopedklinikens rehabenhet. Efter verksamhetsbesöket träffade distriktsordförande 

och förhandlingsråd tillsammans med Stefan och Helena regionpolitiker, både 

majoritet och opposition, för en dialog om framtidens hälso- och sjukvård med fokus 

på en stärkt primärvård. Det var ett öppet klimat under mötet och regionpolitikerna 

var intresserade av att höra mer om fysioterapeuternas roll i hälso- och sjukvården. 

Efter mötet har förhandlingsråd i länet haft dialog med regionråd på 

samverkansmöten. 

 

Vårmöte för medlemmar hölls den 17 maj. Politikern Pernilla Rinsell (MP) från 

regionen bjöds in för ett samtal om primärvården i region Västmanland. Vi ville 

diskutera hur ”integrerad fysioterapi” har fallit ut i regionen och hur förändringen har 

påverkat såväl medborgare som fysioterapeuter. Distriktsstyrelsen informerade även 

om Anna Nergårds utredning och om hur primärvården kan tänkas förändras 

framöver.  

 

I styrelsens arbete med att informera om fysioterapeutens roll i samhället bjöd en 

styrelsemedlem in politiker på verksamhetsbesök inom primärvården. Detta för att 

arbeta utifrån förbundets kampanj ”Följ ett yrke i rörelse”. 

 

Distriktsordförande, förhandlingsråd, företagarråd och studentrepresentant deltog i 

förbundets rådsdagar våren 2018. Två dagar med information från Anna Nergård om 

hennes utredning. Workshop i påverkansarbete samt träff i de olika råden.  

 

Vi har därtill deltagit på förhandlingsråd, distriktsråd och företagarråd under 

verksamhetsåret.  

 

Kostnader under året har främst varit förtäring i samband med möten och kurser. 

Årsmötet innefattar lokalhyra samt middag.  



 

 

 

 
 
 
 
 

 

Antalet fackligt förtroendevalda har ökat. I kommunerna har fyra nya representanter 

värvats. Alla har ännu inte gått facklig grundkurs men de nya har hänvisats till att 

söka kurser i andra län eftersom distriktet inte planerar en grundkurs detta år.  

 

Förhandlingsråd har under året stöttat medlemmar i medlemsärenden.  

 

DS plan var att träffa fackligt förtroendevalda vid två tillfällen under året. Tyvärr 

räckte inte tiden till under vårterminen. Men under hösten har förhandlingsråd 

anordnat en träff för alla förtroendevalda i länet. Det var god uppslutning till mötet. 

Totalt 20 representanter från både kommun och region närvarade. På mötet 

diskuterades bland annat kompetensmodell, möjligheten att skriva röntgenremiss, 

specialisttjänster, arbetsmiljö och annat som var aktuellt för de fackligt 

förtroendevalda. Vi siktade även framåt i vad som ska/kan göras framöver.  

 

Facklig grundkurs har arrangerats i regionen i maj. Totalt utbildades 13 

förtroendevalda.  

 

Studentrepresentant har varit adjungerad till styrelsemötena och närvarat vid nästan 

alla möten. Det ser styrelsen som något positivt och möjliggör att vi rekryterar 

medlemmar även när de lämnar högskolan och kliver in i yrkeslivet. Information för 

T6 planeras och kommer att fortsätta ske årligen.  

 

Tejpkurs för fysioterapeutstudenter som är medlemmar i förbundet har hållits vid ett 

tillfälle. En utbildning planeras ytterligare att genomföras innan årets slut. Detta är 

mycket uppskattat av studentsektionen och studentmedlemmarna.  

 

Medlemsbrev har skickats ut vid 2 tillfällen under året. Planen var att skriva fler men 

detta har inte blivit av.  Arbetet med att få en mer levande hemsida har inte 

påbörjats ännu. Orsaken till detta är tidsfaktorn. Årshjul för styrelsearbetet har 

påbörjats men ännu inte blivit ett levande material i styrelsen.  

 

Vi tackar för ett spännande och relativt händelserikt år.  

 

Distriktsstyrelsen Västmanland 

 


