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Minnesanteckningar fört vid gemensamt styrelsemöte  

Dag  22 september 2020 

Plats SÖS 

Tid 18:00 - 20:00 

 

Närvarande  

Styrelsen för Stockholms Privata Fysioterapeuter  

Karin Josefsson, Ann Hafström, Ann-Mari Lidström, Anna Marinos, Magdalena Rosengren, 

Lena Sjöström och A-K Wikström. 

 

Styrelsen för Distrikt Stockholm 

Lisa Svernby, Thomas Airio, Aina Blom och Rebecca Tronarp. 

 

§ 1.  Mötet förklarades öppnat av Distrikt Stockholms ordförande Lisa Svernby. 

 

§ 2. Mötesanteckningar fördes av Magdalena Rosengren. 

 

§ 3. Inget tidigare protokoll finns att justera vid dagens möte. 

 

§ 4. Mötet inleds med en presentationsrunda där samtliga medlemmar vid mötet berättade 

kort bakgrund, utbildning och vilken typ av patienter man arbetar med.  

Samtliga är överens om att det går att hitta gemensamma focusområden där man kan 

samarbeta gentemot politiken och tjänstemännen för att flytta fram professionens 

Fysioterapeuters position som den självständiga yrkeskår vi är. Förmögna att själva 

undersöka, bedöma och fatta beslut gällande val av utredning och behandling. Samtliga var 

överens om att vi är en outnyttjad resurs inom vården som behövs i allra största grad och 

som behöver synas och höras mer i den framtida vården, inte minst inom det som beskrivs i 

utredningen ”En god och nära vård”. 

 

Några beröringspunkter som nämndes vid mötet var: triagering, kompetens och 

ekonomi/löner.  
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De olika avtalsformerna LOV (Specialiserad Fysioterapi och Primärvårdsrehabilitering) och 

LOF (Lag om ersättning för fysioterapi) samt sjukhusen har delvis samma utmaningar där 

samarbetsformer är av största vikt.  

 

Frågor som remittering och förfarande runt remittering diskuterades, borde kunna 

underlättas av gemensam IT-plattform och bättre samarbete.  

 

Alla var överens om att en gemensam halvdag i januari 2021 kan vara en bra start för att hitta 

samarbetsformer och vilka frågeställningar som man ska fokusera på 2021. Viktigt att skilja 

på vad distriktet, Stockholms Privata Fysioterapeuter samt förbundet gör så att det inte blir 

dubbelarbete.  
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