Protokoll fört vid styrelsemöte Fysioterapeuterna Distrikt Stockholm
Datum: 18 mars 2021
Plats: Teams
Ordförande för mötet: Lisa Svernby
Sekreterare för mötet: Aina Blom
Justering: Carolina
Närvarande: Lisa Svernby, Rebecca Tronarp, Thomas Airio, Aina Blom, Carolina
Eriksson, Snezana Mircovic-Kozak, Lena Sjöström
Frånvarande:

1. Mötets öppnande
Lisa öppnar mötet.
2. Styrelsens beslutsförhet
Styrelsen konstateras beslutsför.
3. Justerare
Carolina
4. Godkännande av dagordning
Godkändes med tillägg av övriga frågor. Se nedan.
5. Adjungerade
Anne-Marie från privata och Alexandra från Studentföreningen. Cecilia skulle
deltagit, men är sjuk
6. Föregående protokoll
Godkändes och lades till handlingarna.
7. Inkommen och avgiven information/kommunikation
● Peter från kansliet om genomgång av vår webplats. Det finns en önskan
att vi ska sortera bort inaktuellt material. Förslag att vi sorterar in
gammalt i en mapp märkt ”arkiv” för att inte tappa tidigare aktiviteter
och beslut.
● Thomas och Rebecca har fått svar från registratorerna. Listor har
kommit på alla fysioterapeuter och sjukgymnaster och deras löner.
Intressant statistik med möjlighet att jämföra mellan de olika
förvaltningarna. Sjukhusen är på gång och kan redovisa
kompetensstegarna, men SLSO och Tiohundra har långt kvar.
● Lisa har fått mail från Raija Linne angående en expert i FaR Stefan
Lundqvist som föreläser om implementering av FaR. Ett tips inför

Fysioterapins dag i höst. Stefan har också hört av sig till Lisa. Berättar
att FaR exporteras till 9 länder och är uppe på tapeten inom OECD.
Diskussion kring att detta kan vara mycket aktuellt efter Covid-året.
Kanske i kombination med ytterligare nån föreläsare.
8. Information från Förbundsstyrelsen
Fysioterapi 2021 blir helt digitalt. Trots digitalt ändå kostsamt.
9. Information från utskotten och medlemsföreningar
Mediagruppen
När både Lena slutar och Rebecca pausar måste någon annan ta över
uppgiften att ta hand om hemsidan och FB-gruppen. Carolina är frestad att ta
över. Rebecca ska ändå ha kontakt med Peter på förbundet om rensning av
hemsidan.
Förhandlingsgruppen
Rebecca och Thomas kommer kalla till arbetsplatsombudsmöte 20/4.
Arbetsrättskursen hålls 29/4. Annonseras i kalendariet inom kort.
Överläggning inför lönerevision har genomförts på Karolinska.
Distriktsråd
Inga nyheter
Stockholms privata fysioterapeuter – Årsmöte igår. Karin, Lollo, Lena avgår
Nya ledamöter invaldes, bl a ytterligare LOV-kollegor. En bra blandning av
LOF och LOV.
Monika Fagervik-Olsen, överfysioterapeut från Sahlgrenska föreläste om
Covid-/lungrehab. Förespråkar teamarbete, och gav en del behandlingstips
vilket är svårt beroende på vidden av symptom. Generellt viktigt att inte
forcera rehabiliteringen.
10. Information från fysioterapistudenterna – håller på med en föreläsningsserie
med olika teman unden våren Simon Vidh föreläser om OMT är först ut.
Planeras för rikstävlingarna som i år blir digitala.
En studentkamrat till Alexandra, Christian Nieminen har ett förslag benämnt
”Fysmentor” – involvera fysiostudenter som guider till ungdomar för att bl a
bygga ”den fysiska identiteten” Christian efterfrågar stöd från förbundet. Lisa
har fått projektvisionen på mail – skickar den vidare till styrelsen. Diskussion
om vi skulle kunna stötta ekonomiskt på något sätt. Kanske måste vi synka
med övriga studieorter.
11. Ekonomisk rapport/planerade utgifter.
Har kommit in lite kvitton för stillestånd som betalas ut snart. 25 000 in från
förbundet i anslag gör att vi har 109700 på kontot.
12. Övriga frågor –

● Information från Sthlms privata fysioterapeuters årsmöte igår. Bland
annat har man fått veta att det inte egentligen finns något förbud från
att man kan hänvisa specifikt till en annan mottagning som man har
vetskap om.
● Angående 1177 – Anna-Karin och Ann H från Privata och Carolina är
tillsammans med Lisa intresserade av att delta i den grupp som ska
försöka påverka möjligheten att finnas med i 1177.
● Diskussion fortsatt kring vilken typ av föreläsare som skulle
komplettera en ev FaR-föreläsning den 8/9.
● Covidföreläsning som vi funderat på – dags att planera mer precist!
Lisa frågar överfysioterpeuten Monika på Sahlgrenska och Malin
Nygren Bonnier. Beslut tas
● Fyllnadsval? Lena och Aina slutar till sommaren. Valberedningen
engageras omgående!
● Privata har sitt nästa möte 21/4 12.00 - 13.00. Lisa kan delta då.
13. Mötets avslutande Lisa avslutade mötet. Nästa möte 22/4 20.00 Teams.
Vid pennan: Aina Blom

Justeras:

I samband med nästkommande möte justeras protokollet slutgiltigt innan
publicering på hemsidan

