
  
                                                                                                                          

Protokoll fört vid styrelsemöte Fysioterapeuterna Distrikt Stockholm  
 
Datum: 16 juni 2021  
Plats: Teams 
Ordförande för mötet: Lisa Svernby 
Sekreterare för mötet: Carolina Eriksson 
Justering: Thomas Airio 
Närvarande: Lisa Svernby, Thomas Airio, Carolina Eriksson, Snezana Mircovic-
Kozak 
Adjungerade: Alexandra Palmcrantz, Kevin Lindberg, Magnus Emanuelsson 
Frånvarande: Aina Blom, Rebecca Tronarp, Lena Sjöström, Alexandra Wittborg 
 
 

1. Mötets öppnande 
Lisa öppnar mötet.  

2. Styrelsens beslutsförhet  
Styrelsen är beslutsmässig.  

3. Justerare  
Till justerare för dagens möte  utses Thomas Airio. 

4. Godkännande av dagordning 
Ja 

5. Adjungerade  
Studentrepresentant från Fysioterapiutbildningen och  två blivande 
ledamöter deltar som adjungerade i dagens möte.  

6. Föregående protokoll 
Godkänns.  

7. Inkommen och avgiven information/kommunikation 
Thomas Airio meddelar att han deltagit i möte med regionala politiker 
tillsammans med Cecilia Winberg ordförande för Fysioterapeuterna och Aina 
Blom, där man diskuterat arbetsvillkor och ersättningar för Fysioterapeuter 
som arbetar inom Primärvårdsrehabilitering. Frågor som lyftes var 
ersättningssystemet och behov av fungerande kompetensstege vad gäller 
löneutveckling för vidareutbildade Fysioterapeuter.        
 
Det har tillkommit två nya arbetsplatsombud på Karolinska Sjukhuset; ett 
ombud på Huddinge och ett ombud i Solna. 



                           
8. Information från Förbundsstyrelsen  

Specialistutbildningen är reviderad och börjar börjar gälla från 2022-01-01. 
Några saker som ändrats är att granskningsprocessen ska bli enklare och 
handledaren får en större roll. Beslut om en arbetsprocess för ett gemensamt 
specialistområde inom rörelsestödjeorganens hälsa/sjukdomar. 
 Mer information finns på förbundets hemsida.  
 
Fysioterapeuterna tillsammans med SKR och Sveriges läkarförbund har 
lämnat en gemensam hemställan till Socialförsäkringsutskottet om Nationella 
taxan.  
 
För att stötta våra medlemmar i omställningen till God och Nära vård håller 
förbundet och kansliet på att arbeta fram material för att underlätta. Det 
kommer bland annat innehålla Webbinarium och Studiecirklar. Mer 
information kommer inom kort till förbundets hemsida. 
 

9. Information från utskotten och medlemsföreningar  
Mediagruppen: Inget nytt 
Förhandlingsgruppen All löneöversyn är färdig för detta år utom för 
Danderyds sjukhus. De flesta medlemmar får sin nya lön i Juni.  
Distriktsråd Har nyligen haft ett konstruktivt möte där man diskuterat hur 
arbetet ska ske framåt och hur man kan fungera som ett rådgivande organ till 
Förbundsstyrelsen.  
Stockholms privata fysioterapeuter: Ej representerade vid dagens möte 
  

10. Information från fysioterapeutstudenterna 
 arbetar med planering/happening Medicinska föreningen inför 
Fysioterapeuternas dag i september.  

 
11.  Fysioterapinsdag 8/9 2021  

Fysioterapins dag kommer firas med en föreläsningskväll i hybridformat kl. 
17:00-20:30. Kvällen startar med samling och lättare förtäring. Första delen av 
kvällen handlar om vad som är aktuellt kring Fysisk aktivitet på Recept samt 
om klinisk erfarenhet av FaR för barn. Andra delen av kvällen kommer 
innehålla föreläsningar om överansträngning hos barn, självkänsla och behov 
av återhämtning. 
 

12. Ekonomisk rapport/planerade utgifter 
Ekonomiskt ligger vi plus mot årets budget så här långt 2021. Vi planerar 
utgifter för föreläsare Fysioterapins dag i september, samt lättare förtäring för 



de som deltar på plats. Framåt planeras även avtackningsmiddag för de 
ledamöter som går i pension 
 

13. Övriga frågor. Höstens möten:  
- 24 augusti 17:45 SöS - middag och avtackning 
- 28 september 17:45 SöS  
- 26 oktober 17:45 SöS  
- 23 november 17:45 SöS 
- 14 december 17:45 SöS 

 
14. Till nästa möte: 

 
15. Mötets avslutande 

Lisa avslutade mötet.  
Nästa möte, datum och tid se ovan!  

          
Vid pennan: Carolina Eriksson   Justeras: Thomas Airo  
 
I samband med nästkommande möte justeras protokollet slutgiltigt innan 
publicering på hemsidan. 

 
 

 
 
 
 


