
 

 

 

 
 
 
 
 

Verksamhetsberättelse 2019 

Fysioterapeuterna 

Distriktsstyrelsen Västmanland 

2019-10-23 

 

Styrelsen har haft 7 (2019-10-23) möten under verksamhetsåret 2019. 

Verksamhetsåret avslutades med årsmöte. Styrelsen hade även en kick-off i början av 

året för att färdigställa årshjulet samt diskutera kommande aktiviteter under året. 

Årshjulet har färdigställts och används för att tydliggöra styrelsearbetet. Kickoffen var 

ett bra sätt att starta verksamhetsåret på samt informera nya styrelseledamöter om 

styrelsen och styrelsearbetet.  

 

Styrelsen har samverkat och varit delaktiga på möten, konferenser och kongresser 

som Fysioterapeutförbundet har anordnat under året. Vi har varit representerade på 

förhandlingsrådsmöten, deltagit på Fysioterapidagarna 2019 som representant för 

distriktsstyrelsen, samt närvarat i förhandlingsrådets telefonmöten.  

 

Fackligt arbete 

Distriktsstyrelsen har genomfört en arbetsrättskurs tillsammans med ombudsman 

från förbundet. Totalt 10 förtroendevalda i länet utbildades.  

 

Förhandlingsråd har träffat förtroendevalda i länet för att diskutera aktuella ämnen. 

Det är hög uppslutning av förtroendevalda vid dessa träffar.  

 

Ansvariga chefer för primärvården har uppvaktats för att diskutera frågan kring att 

fysioterapeuter inom primärvården ska kunna utfärda röntgenremisser. Detta är nu 

möjligt inom Regionen. Förhandlingsrådet i styrelsen har belyst arbetsuppgiften 

utifrån utökat yrkesansvar vilket borde generera en ekonomisk ersättning för de 

fysioterapeuter som utför detta arbete. Tyvärr inte nått framgång mer än att 

arbetsuppgiften ska tas hänsyn till vid kommande lönerevision.  

 

Gällande helgtjänstgöring har förhandlingsråd försökt att få till ett lokalt avtal som är 

regionsövergripande. Vi har sett att fler och fler medlemmar arbetar storhelger i och 

med den nya lagen om samordning och tidig utskrivning från sjukhus (BAL). Ett 

tillfälligt avtal gjordes för julhelgen 2018, men avtalet för påskhelgen 2019 såg 

annorlunda ut. Fortsatt påverkansarbete bedrivs för att få en tydlighet i 

helgtjänstgöringen. Önskvärt är ett övergripande lokalt avtal.  

 

Förhandlingsråd har varit med och samverkat gällande ny Hälso-

sjukvårdsorganisation i Region Västmanland. Där ingår en ny organisation som 

benämns Nära vård. Arbetet för att fysioterapeuterna ska få en tydlig roll i Nära vård 

har påverkats av förhandlingsrådet. 



 

 

 

 
 
 
 
 

Kompetensmodellen för Fysioterapeuter har nu lanserats i Region Västmanland. 

Förhandlingsråd har varit med i framtagandet av modellen. Näst efter vårdförbundet 

är det Fysioterapeuterna som har fått en modell vilket vi är väldigt glada över. En 

träff för förtroendevalda planeras inom kort för att gå igenom kompetensmodellen 

för att öka kunskapen om den. Förhoppningen är att de förtroendevalda kan verka 

som ett stöd till chefer som genomför medarbetarsamtalen där kompetensmodellen 

ska användas. Inom kommunerna har ingen ny kompetensmodell tagits fram. Vad 

styrelsen känner till saknar flertalet kommuner i länet en kompetensmodell.  

 

Förhandlingsråd har närvarat vid lönekartläggningen och framfört tydliga synpunkter 

på hur arbetsgivaren inom Region Västmanland genomför denna kartläggning. 

Bristande respons från arbetsgivaren. Detta har ytterligare belysts under yrkanden 

inför löneprocessen 2020. Vad gäller lönearbetet inom kommunerna i länet tar 

styrelsen idag hjälp av lokalt fackligt förtroendevalda och ombudsman på förbundet 

för att genomföra dessa processer.  

 

Påverkansarbete 

Personalansvarig politiker för att diskutera fysioterapeuternas roll och funktion i 

vården. Inbjöd till fortsatt dialog. Ny kontakta har tagits i oktober för fortsatt dialog 

med politiker i regionfullmäktige.  

 

 

Studenter 

I december -18 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.  

 

Studentrepresentant har varit adjungerad till styrelsemötena och har närvarat vid ett 

möte. Styrelsen önskar fortsatt arbete med studentrepresentant.  

 

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

tillfälle. Detta är mycket uppskattat av studentsektionen och studentmedlemmarna.  

 

Medlemmar 

Medlemsmöte hölls på våren. Medlemmarna bjöds in till ett seminariet Vi pratar lön. 

Ca 25 medlemmar närvarade och seminariet uppskattades av deltagarna. I mån av tid 

har styrelsen plan att fortsätta med detta seminarium eftersom det är viktigt att 

stärka medlemmarnas kunskap om löneprocessen och lönsamtalet.  

 

Förhandlingsråd har under året stöttat medlemmar i medlemsärenden.  

 



 

 

 

 
 
 
 
 

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

detta har inte blivit av på grund av tidsbrist.  Arbetet med att få en mer levande 

hemsida har inte påbörjats ännu. Orsaken till detta är tidsfaktorn samt att 

styrelseledamot som ansvarat för hemsidan inte haft möjlighet att utföra arbetet. 

 

Budget 

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

Årsmötet innefattade kostnader för lokalhyra samt middag.  

 

Dator planeras att köpas in till styrelsen efter att kostnader för årsmöte är betalda.  

 

 

 

Vi tackar för ett spännande och relativt händelserikt år.  

 

Distriktsstyrelsen Västmanland 

 


