
 

  

 

 

 

                                                                                               

Minnesanteckningar från planeringsdag Distrikt Stockholm  

 

Datum: 11 februari 2019 

Tid: 08.00-12.00  

Plats: Lokal Juliet, Hotell Mornington 

Närvarande: Hélène de Jounge Eurenius, Lena Sjöström, Aina Blom, Mikael Malmén, Caroline 

Söderström, Thomas Airio, Agneta Malmström och Elisabeth Rehn.  

Frånvarande: Johanna Lindholm och Rebecca Tronarp. 

 

1. Godkännande av dagordning 

Godkänndes.  

 

2. Föregående protokoll 

Godkänndes.  

 

3. Aktuell information  

Inget nytt.  

 

4. Ekonomisk rapport/planerade utgifter 

135 000 kronor inkommit av årets anslag. 60 122 kronor har betalats ut av innestående 

fodringar (ex stilleståndsersättningar från 2018). Distrikt Stockholm har totalt beviljats 270 000 

kronor för 2019. Då beviljat anslag är lägre än lagd budget för året revideras 

distriktsstyrelsens budget med 85 000 kronor och Stockholms Privatas Fysioterapeuter har fått 

i uppdrag att revidera sin budget. Uppföljning nästa möte.  

 

Agneta ska testa Fortnox och avgöra om det programmet lämpar sig bättre för den 

ekonomiska redovisningen jämfört med nuvarande system. Ska vara klart till nästa möte.  

 

Distriktet kommer anordna facklig grundkurs under våren. Beräknas kosta cirka 2 000 kronor 

för förtäring samt förlorad arbetsinkomst om cirka 3 000 kronor för en person. Godkänndes.  

 

Stilleståndsersättning, till Hélène respektive Micke för distriktsrådsdag 21 mars respektive 

företagarrådsdag 22 mars, bekostas av förbundet centralt.  

 

5. Handlingsplan 

Går tillsammans igenom förbundets respektive distriktets verksamhetsplan för 2019.  

Samtal om att skapa tydligare strategi för kommunikation mot medlemmarna.  

Hur når vi kommunen bättre? Varit svagt intresse för nätverket för kommunanställda hittills. 

Försöka få till stånd träff med arbetsplatsombud alternativt kommunanställda för att se över 

behov, stöttning vi kan bidra med från distriktet, se över hur utbrett det är med MAR 

(medicinskt ansvarig för rehabilitering). Elisabeth ska träffa ett antal medlemmar som jobbar 

inom LSS (lagen om särskilt stöd) för att ”ta tempen” på denna verksamhet.  

 

Aina gör nya försök att nå styrelsen för studenterna på Karolinska Institutet. Ska försöka gå 

via kansliet på Fysioterapeuterna som har träffar med termin ett, försöka skapa större 

engagemang hos studenterna.  
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                     Hur når vi våra medlemmar med information om vad vi gör i distriktet?  

 Face Book: ökad aktivitet. Behov av tydligare strategi/rutin för hur/när man lägger 

upp information där. Alla som går på möten bör ha inloggning dit för att kunna lägga 

ut information i samband med exempelvis politikermöten. Skapa ett årshjul för 

sådant som kan läggas upp på sidan, Caroline tar fram förslag. Förslag att även ha 

korta presentationsserier till medlemmarna om våra olika delar av styrelsen inklusive 

distriktets mailadress för kontakt.  

 Medlemsmail, korta men informativa. Hyperlänkar till www.fysioterapeuterna.se.  

 Utöka arbetet med informationshemsidan mot politikerna.  

 Underlätta för medlemmarna med korta argument kring vad fysioterapeuter kan, 

ekonomiska argument för fysioterapeuter ur ex samhällsekonomiska perspektiv. Ta 

fram kort dokument att distribuera till medlemmarna.  

 Stötta arbetsplatsombuden att vara representanter för förbundet, hur de kan sprida 

information till medlemmar (och potentiella nya medlemmar) på arbetsplatsen om 

vad förbundet/distriktet gör. Betona för ombuden att förhandlingsråden kan komma 

ut på arbetsplatsen och svara på frågor och hålla informationsträffar. Bra att be 

arbetsplatsombuden att fråga medlemmarna om vilka frågor de har och finner 

angelägna. Ta fram mail/informationsblad med information om exempelvis behovet 

att gå grundkurs, att distriktet står för kostnaden om kursen är förlagt på annan ort 

med mera. Förhandlingsråden åläggs att ta fram sådant förslag.  

 Uppmuntra medlemmar att följa distriktet på Face Book samt Fysioterapeuterna och 

Stefan Jutterdal på Instagram då mycket information om vad förbundet gör syns där.  

 

Synliggörande för allmänheten. Förse medlemmarna med argument för vad fysioterapeuter 

gör för att underlätta för medlemmarna att ”göra reklam” för yrket och dess kompetenser.  

 

Exempel på argument: 

- Remissfritt – sök på nätet efter din fysioterapeut 

- Bred kompetens med 17 olika specialiteter – sök på nätet efter din specialistsjukgymnast 

- Vi finns överallt - sök på nätet efter din närmsta fysioterapeut 

- Vi hjälper dig att hjälpa dig själv! 

- De flesta arbetar på landstingstaxa, d.v.s. 200 kronor per besök, frikort gäller. 

Kostnadsbefriat för personer under 18 år samt över 85 år.  

 

Lena tar med sig till styrelsen för privata att se över situationen för fysioterapeuter som jobbar 

på LOF (lagen om fysioterapi) då framförallt den ekonomiska situationen blir allt mer 

ansträngd.  

 

I samband med fysioterapins dag (ligger på en helgdag, aktiviteten förläggs därmed 

måndagen efter d.v.s. 9/9) anordna föreläsningsdag/-kväll med korta seminarier med aktuell 

forskning som forskare i distriktet presenterar. Maila ut till medlemmarna för att använda 

kontaktnät bland dessa för att finna intresserade forskare. På styrelsemötet 18/3 ska detta 

planeras.  

 

6. Övriga frågor  

Inga övriga frågor.  


