
 

 

 

 

Protokoll för styrelsemöte  

Distrikt Jämtland Härjedalen 

Mötets datum: 2020-05-26 
 
Mötets plats: Skype 
 
Närvarande: Linda Berg, Monica Berg, Catharina Bäcklund, Johan Wahlström, Henrik 
Strömberg, Daniel Landén, Emma Svedberg. 

 

 

1. Mötets öppnande 

2. Justering av dagordning 

a. Genomgång av punkter att ta upp från Trello. 

3. Justerare 

a. Emma Svedberg 

4. Föregående protokoll  

5. Rapporter 

a. Rapport företagarråd 

i. Regioner ska kunna betala ut ersättning för digitala mötet året ut 

men det är upp till enskilda regioner att skapa förutsättningar för 

detta. Styrelsen har varit i kontakt med styrande i frågan utan att 
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få något svar. Förslag från SKR om att ersättningen ska vara på 

55% av normal ersättning vid digitala möten.  

ii. Besök som avbokas med kort varsel ska det inte tas ut ersättning 

för i primärvården, företagarråd har ifrågasatt detta gentemot 

regionens tjänstemän och sista budet är att privata vårdgivare kan 

ta avgift av patienten för sent återbud. Inte optimalt att det blir 

olika regler för patienter beroende på vem de går till.  

iii. Företagarråd har varit i kontakt med Sandra Hedman och 

informerat om att privata FT kan användas som resurs i 

post-Corona arbetet. Generellt tycks styrande inte kommit långt i 

planeringen av post-Corona vården. 

iv. Utredningen "god och nära vård" har sammanfattats och nu ska 

det inhämtas synpunkter på den samt fördelar /nackdelar med 

nuvarande system, innan förbundet svarar på den remissen. 

Synpunkter ska skickas in före midsommar.  

b. Rapport från distriktsråd 

i. Jobbar med kongressen, ej beslutat om denna kommer bli fysisk 

eller digital. Inkommit 37 motioner, arbete pågår med att bereda 

dessa. 

ii. Förbundets kansli jobbar på möjligheten till digitala nationella 

möten med kansliet.  
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iii. Kansliet har tagit fram en specialisthandledarutbildning och ser 

även över specialistordningen.  

iv. Genomgång från distriktsstyrelserna Jämtland Härjedalen och 

Västerbotten om framgångsrikt distriktsstyrelsearbete.  

c. Rapport från förhandlingsråd 

i. Mycket Corona fokus under träffar. Rehabiliteringsfrågan börjar 

få mer utrymme under mötena efter att det tidigare handlat 

mycket om arbetsrätt, semestrar osv.  

ii. Förhandlingsråden har ifrågasatt SKRs erbjudande om 55% 

ersättning på digitala möten, förhandlingsråden anser att 

ersättningen ska vara 100%.  

6. Pågående ärenden och projekt 

a. Fysioterapins dag 

i. Kort sammanfattning om planeringen av Fysioterapins dag.  

b. Årsmötet 

i. Plan att samordna med primärvårdens fortbildningsdag om EDS. 

ii. Planering för att möjliggöra digitalt deltagande.  

c. Sommarbrev 

i. Påminn om att boka upp årsmötet samt att boka 

videokonferensutrustning för att delta digitalt.  

d. Roadtrip ut till medlemmar 
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i. Förslag om att ta detta digitalt istället för att åka ut fysiskt med 

tanke på rådande läge.  

7. Ekonomi 

a. Ekonomin ser fortsatt bra ut.  

8. Övriga frågor 

a. Remisser har börjat komma ut till primärvården om post-Corona 

rehabilitering.  

i. Viktigt att primärvårds fysoterapeuter har rätt kunskap för att 

kunna rehabilitera denna patientgrupp samt får möjlighet att läsa 

in sig på ämnet.  

ii. Frågan är lyft på MBL. 

iii. Kunskapsstöd finns via KI. Även socialstyrelsen har bra 

information.  

9. Nästa möte 

a. Onsdag 2020-06-17 kl 17.30 

10. Mötets avslutande 


