Protokoll till styrelsemöte för Fysioterapeuterna Distrikt Stockholm
Datum 19 augusti 2019
Tid 18.00
Plats: SACOs lokaler, Sabbatsbergs sjukhus
Närvarande Hélène de Jounge Eurenius, Lena Sjöström, Aina Blom, Caroline
Söderström, Rebecca Tronarp, Elisabeth Rehn, Agneta Malmström.
Frånvarande: Johanna Lindholm, Mikael Malmén och Thomas Airio.
Ordförande: Hélène de Jounge Eurenius
Sekreterare: Caroline Söderström
1. Mötets öppnande
Hélène öppnar mötet.
2. Val av justerare
Rebecca väljs att justera protokollet.
3. Styrelsens beslutsförhet
Konstateras beslutsför.
4. Godkännande av dagordning
Godkännes.
5. Adjungerade
Inga adjungerade.
6. Föregående protokoll
Godkännes.
7. Inkomna och avgivna skrivelser
Möte bokat med politiker från Vänsterpartiet angående akutsjukhusens
situation. Rebecca och Thomas representerar distriktsstyrelsen.
Planeras för möte med en politiker från Sverigedemokraterna angående
situationen på akutsjukhusen, Rebecca håller kontakten. Thomas och Rebecca
tar kontakt med övriga partier för att boka in fler möten.

2(3)
Samtal kring att ta med material kring kostnadseffektivitet för fysioterapi till
politikermötena för att initiera intresse för vidare samtal till våren.
Inkommit förfrågan från kansliet med önskemål om synpunkter på
delbetänkandet God och nära vård - vård i samverkan. Ska vara kansliet tillhanda
senast 16 september. Beslutas att samtliga i styrelsen läser delbetänkandet
inför styrelsemötet den 16 september då svar skickas till kansliet.
8. Information från Förbundsstyrelsen
Inget nytt.
9. Information från utskotten
Aina informerar om att det inom vårdval primärvårdsrehabilitering har skett
avtalsförändringar där bland annat tydligare krav ställts på hur stor del av
verksamheten som är hemvårdsverksamhet, ses generellt som förbättringar.
Beslutet har MBL-förhandlats och slutgiltigt beslut i HSN (Hälso- och
sjukvårdsnämnden) planeras att tas till veckan.
10. Information från fysioterapistudenterna
Inget nytt.
11. Handlingsplan uppföljning
Genomgång av handlingsplanen.
12. Ekonomisk rapport/planerade utgifter
I skrivande stund har distriktet 128 784 kronor på kontot.
13. Övriga frågor
Diskussion kring föreläsningskvällen distriktet planerat att hålla i samband
med fysioterapins dag 2019. Har hittills varit svalt intresse att presentera.
Styrelsen ska försöka rodda ihop ett enklare program för att få till en kväll
med mingel och möjlighet att träffas.
Aina kontaktar arbetsplatsombuden och bjuder in dem separat till kvällen, då
arbetsplatsombudens ”trevlighetsträff” som planerats för senare denna vecka
blivit inställd på grund av lågt intresse.

3(3)
Konstateras att det fattas protokoll från flera möten som Stockholms Privata
Fysioterapeuter haft. Lena ska gå ut med information till privata styrelsen att
dessa protokoll behöver inkomma snarast.

14. Ordförande avslutar mötet.
_______________________________
Hélène de Jounge Eurenius

_____________________________
Caroline Söderström

Ordförande

Sekreterare

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

