Protokoll styrelsemöte för Fysioterapeuterna Distrikt Stockholm
gemensamt med Stockholms Privata Fysioterapeuter
Datum: 14 januari 2019
Tid: fika 17.30, mötesstart 17.45
Plats: SACOs lokaler, Sabbatsbergs sjukhus
Närvarande: Hélène de Jounge Eurenius, Lena Sjöström, Aina Blom, Mikael Malmén,
Caroline Söderström, Thomas Airio, Rebecka Tronarp, Agneta Malmström
Frånvarande: Elisabeth Rehn, Johanna Lindholm
Ordförande: Hélène de Jounge Eurenius
Sekreterare: Caroline Söderström
1. Mötets öppnande
Hélène öppnar mötet.
2. Styrelsens beslutsförhet
Konstateras beslutsför.
3. Godkännande av dagordning
Godkännes.
4. Adjungerade
Stockholms Privata Fysioterapeuter representerade av Karin Josefsson, Marie
Granberg och Louise Sandberg.
5. Föregående protokoll
Beslutas att styrelsemötet 18/3 samt 20/5 blir gemensamt möte med
Stockholms Privata Fysioterapeuter.
6. Gemensamma frågor
Vårdval Specialiserad Fysioterapi: representanter från Stockholms Privata
Fysioterapeuter har haft möte med politiker där de informerar om att man
tillsatt en grupp för att se över samtliga vårdval samt att man förstått att
situationen är mycket ansträngd för yrkesutövare inom vårdvalet.
Tillsammans beslutade man att ha uppföljande möte i vår samt till hösten.
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Förändringar, till det bättre, är sannolika att genomdrivas innan sommaren i
år.
LOF (lagen om fysioterapi): representanter från Stockholms Privata
Fysioterapeuter har haft möte med HSF (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen)
om bland annat utökad flytträtt (för etableringar). Fått som svar att man inte
har för avsikt att korrigera flytträtten i nuläget men diskussionen förs vidare.
HSF kommer genomföra fördjupade revisioner av fysioterapeuter under året,
med fokus på de fall där man sett att det debiterats väldigt många
patientbesök på en dag. Arbete pågår nu för att uppdatera 1177 så att man kan
söka efter fysioterapeuter även inom LOF. Samtal har även förts kring den
anvisning om journalföring som tagits fram.
7. Inkomna och avgivna skrivelser
Micke har fått mail från fysioterapeutkollega där oro uttrycks för framtiden
för fysioterapikliniker i Stockholm då upplevelsen är att med de avtal som
finns idag kommer många kliniker behöva stänga (några kliniker har redan
tvingats stänga). Yrket upplevs inte attraktivt och en stor risk är att vi kommer
ha mycket svårt att fylla lediga tjänster framöver. Detta är frågor vi driver
tillsammans med Stockholms Privata Fysioterapeuter för att påverka
politikerna. Vi kommer fortsätta detta arbete. Micke kommer träffa kollegan
för att diskutera frågan vidare då synpunkter från medlemmarna är oerhört
viktiga i vårt arbete.
Fråga inkommit från Thomas Airio med önskemål om att gå
Fysioterapeuternas lönekurs i Örebro. Godkännes.
Aina informerar kort om övergången till Akademikeralliansen.
Aina har blivit kallad för lönerevision.
8. Information från Förbundsstyrelsen
Marie rapporterar. Samtal förs med SKL (Sveriges kommuner och landsting)
och Anna Nergårdh (regeringens utredare för God och nära vård) kring LOF.
9. Information från utskotten
Aina informerar: på Danderyds sjukhus har nu ett reviderat lokalt
samverkansavtal förhandlats fram då man på Danderyd har bildat ett SACOråd där Fysioterapeuterna ingår. Detta är positivt då representationen mellan
förbunden blir mer jämn.
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10. Information från fysioterapistudenterna
Ingen representant närvarar.
11. Handlingsplan uppföljning
Kommer att bearbetas på planeringsdagen i februari, samtliga ledamot ser
över handlingsplanen inför denna dag.
12. Ekonomisk rapport/planerade utgifter
Agneta rapporterar. Distriktet har 10 953 kronor på kontot idag. Vi har
utestående fodringar som ska betalas när årets anslag kommer in. Beslut om
anslag för 2019 väntas tas på förbundsnivå i slutet av januari.
Kommande utgifter: lokal och förtäring för halv planeringsdag den 11/2 för
distriktsstyrelsen samt för privatas årsmöte. Aina kommer anordna
arbetsplatsombudsmöte under våren, kostnad för fika.
13. Övriga frågor
Diskussion om hur vi kan jobba mer med att nå ut till medlemmarna kring
vad vi gör och vilka frågor vi arbetar med. Mer aktivitet på Facebook, delta på
arbetsplatsträffar om möjligt, uppmuntra arbetsplatsombuden att sprida info
om det arbete distriktet gör och om exempelvis vår Facebook-sida.
14. Mötets avslutande
Hélène avslutar mötet.

_____________________________
Caroline Söderström
Sekreterare

_______________________________
Hélène de Jounge Eurenius
Ordförande

Protokollet justeras av samtliga deltagare vid följande styrelsemöte och före publicering samt
arkivering.

