Protokoll fört vid styrelsemöte Fysioterapeuterna Distrikt Stockholm
Datum: 11 juni 2020
Plats: SÖS
Ordförande för mötet: Lisa Svedestedt
Sekreterare för mötet: Aina Blom
Justering: Johanna Thuresson
Närvarande: Lisa Svedestedt, Snezana Mircovic-Kozak, Rebecca Tronarp, Thomas
Airio, Johanna Thuresson och Aina Blom
Frånvarande: Lena Sjöström och Studeranderepresentant
1. Mötets öppnande
Lisa öppnar mötet.
2. Styrelsens beslutsförhet
Styrelsen konstateras beslutsför.
3. Justerare
Johanna.
4. Godkännande av dagordning
Godkändes med tillägg av övriga frågor. Se nedan.
5. Adjungerade
Inga adjungerade idag.
6. Möte med Stockholms Privata Fysioterapeuter kommer preliminärt ske
torsdag den 3 september 18.00, antingen fysisk träff eller via Teams.
7. Föregående protokoll
Godkändes
8. Inkomna och avgivna skrivelser
 Genomgång av ”God och nära vård”. Styrelsens samlade synpunkter
läggs i separat dokument. Genomgående upplever styrelsen att
utredningen saknar svar på hur man ska gå tillväga för att uppnå de
förslag som ges kring kompetensförsörjning, samverkan, förstärkning
av elevhälsa mm, mm. Lisa vidarebefordrar till förbundet.
 Skrivelse till Vårdhygien Stockholm angående krav på utrustning för
fysioterapeutisk behandling vid Covid-19.
 Rebecca har skrivit en artikel om ojämlik vård och skickat till Mitt i och
till DN. Hon beskriver i artikeln förhållandena på SÖS under
kommande sommar; inga sommarvikarier anställs, inga förändringar i
semesterperioden och ingen bemanningspersonal sätts in. Många

patienter kommer sannolikt inte träffa fysioterapeut under vistelse på
sjukhuset i sommar. Inget svar än från tidningarna.
 Mail från Peter Karlsson, Fysioterapeutern – Krönikörer till rubriken
”Reflekterat” i tidningen söks. Man vill hitta personer som kan skriva
under sommaren till höstens tre nummer. Lathund ”att skriva en
medlemskrönika” finns att tillgå. Kontakta Peter (ev. via Lisa) om du
vill skriva.
 Checklista inför kongressen till kongressombuden har kommit från
förbundet.
 Enkät om digitala möjligheter och plattformar för distrikt och
sektioner har skickats ut från förbundet - tre frågor som vi besvarar
under mötet, gällande hur vi sparar styrelsens dokument, vilken digital
mötesplattforn vi använt, vilket sätt vi önskar att förbundet ska stödja
oss. Lisa skickar svaret direkt.
 Minnesanteckningar från distriktsrådsmöte mailas ut.
9. Information från Förbundsstyrelsen
Inget aktuellt.
10. Information från utskotten
Mediagruppen
Inget nytt
Företagargruppen
Angående förhandlingar med SKR om ersättning för digital vård för de som
arbetar enligt Lagen om Fysioterapi, LOF – förhandlingarna har strandat, men
SKR rekommenderar regionerna att ge ersättning med 275 kronor per digitalt
besök. För Stockholms del har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF,
meddelat att det finns god tillgång till digitala besök via vårdvalen
Specialiserad fysioterapi och Primärvårds Rehab. LOF-terapeuter får inget.
Stockholms Privata Fysioterapeuter vill ha förhandlingsrådens hjälp att väcka
någon form av lokal överläggning och/eller förhandling. Efter samtal med
Marie Granberg på förbundet under mötet kommer vi överens om att Karin
och Magda får ta kontakt med förhandlingsråden.
Förhandlingsgruppen
Inga omfattande nyheter.
Distriktsråd
Minnesanteckningar kommer per mail.
11. Information från fysioterapistudenterna
Oklart om hur det går med planerad träff på utbildningen (se tidigare
protokoll) i augusti pga pandemin.

12. Handlingsplan, uppföljning
För korta, snabba frågor och upprop behövs en WhatsApp-grupp. Ordförande
Lisa ser till att den kommer på plats.
13. Ekonomisk rapport/planerade utgifter
 Snezana har inte fått svar från mediabolaget Loopia angående faktura.
Lisa har en konversation med tidigare sekreterare Caroline angående
kontaktuppgifter och inloggningar till firman. Det krånglar lite.
 Vi har 150 000 plus på kontot.
14. Övriga frågor
 Johanna har skrivit ett utkast till inbjudan för Internationella Fysioterapins
dag. Anmälningsuppgifter måste tillfogas skrivelsen. Lokal ”Årsta” på
SÖS är bokad. Mingel från klockan 18.00, aktiviteter startar 18.30.
Kostnadsfritt för alla, även ickemedlemmar. Anmälning får ske via länk
från medlemsbrev senast 28/8. Johanna kontaktar Agneta Östlund för
publiceringen. Om man vill delta aktivt med föredragning och/eller poster
kontaktas Lisa via Stockholm@fyiosterapeuterna.se senast 28/8. Kan
Agneta skicka en påminnelse 17/8? Johanna frågar.
 Lisa ska skriva ett medlemsbrev inför sommaren – försöka synka med
inbjudan.
15. Mötets avslutande Lisa avslutade mötet. Därefter gick vi ut på Rackarbacken
för att äta ”take away” från Shaka Shaka. Men det blev så kallt i vinden att vi
avslutade inne i Thomas personalkök.
Ordförande
Lisa Svedestedt
Sekreterare

Justerat

Aina Blom

Johanna Thuresson

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

Balanslista: Årshjul, WhatsApp

