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Protokoll fört vid styrelsemöte 10 december 2020 

Plats Teams 

   

Tid 10:30 - 13:00  

 

Närvarande  

Anna Marinos, Lena Sjöström, Magdalena Rosengren, Karin Josefsson, Ann-Mari Lidström, 

Louise Sandberg, A-K Wikström, Ann Hafström och Marie Granberg. 

 

Frånvarande  

Ingen  

 

§ 1.  Ordförande Ann-Mari Lidström öppnade mötet. 

 

§ 2.  Sekreterare Anna Marinos. Till justerare valdes Lena Sjöström.  

 

§ 3. Föregående protokoll från digital planeringsdag 10 november godkändes och lades till 

handlingarna.  

 

§ 4. Distriktsstyrelsen – Framtida samarbete 

Gemensamt möte är planerat till 21 januari 2021. Kallelse kommer från distriktet.  

 

§ 5. LOF- Fortsatt påverkansarbete 

Förbundet samarbetar med SKR och Läkarförbundet och kommer att framföra förslag till 

regeringen. 

Förbundet fortsätter sitt påverkansarbete för digitala besök. 

 

§ 6. Vårdval Specialiserad Fysioterapi – Fortsatt påverkansarbete 

Ann-Marie ska tillsammans med samverkansgrupp göra en skrivelse och framställa en 

riskanalys. Politiker bör bjudas in till möte för fortsatt dialog.  

Fortsatt arbete angående specialistförordning. Varje sektion har lämnat eller ska lämna 

synpunkter för målformulering för hur man kan nå specialist examen. 

  

§ 7. Rapporter 

Information från mötet med HSF den 4 december 2020. 

HSF skall undersöka om vi ska få ta 200 kronor eller 400 kronor för uteblivet besök.  
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Hänvisningsstöd: Varken LOL eller LOF är med i Regionens hänvisningsstöd. HSF anser att 

PVR täcker behovet.  

 

Alla vårdgivare är skyldiga att anmäla sig till IVOs vårdgivarregister. 

Alla vårdgivare uppmanas att anmäla sig till prenumeration på ”Aktuellt för vårdgivare, 

nyhetsbrev från hälso-och sjukvårdsförvaltningen”. 

Vid sjukfrånvaro längre än 30 dagar skall det nya intyget om arbetsförmåga användas. Detta 

finns på ARV-portalen 

 

§ 8 Ekonomi - stilleståndsersättning 

Var och en skickar in blankett för stilleståndsersättning, bifoga protokoll för att visa att man 

har närvarat. Protokoll från planeringsdagen 10 november är redan inskickat. 

 

§ 9. Övriga frågor  

LOF och LOV verksamma på samma mottagning får inte ha tillgång till varandras journaler. 

Samtycke måste ges från varje enskild patient. Det är inte helt klarlagt huruvida en gemensam 

web tidbok får finnas på mottagning. HSF kan inte riktigt klargöra hur det skulle kunna gå till. 

§ 10. Nästa möte  

Gemensam planeringsdag 21 januari 2021. 

 

§ 11.  Mötet avslutades 

  

 

Ordförande  Sekreterare  Justerat 

 

________________ ________________ _________________ 

Ann-Mari Lidström Anna Marinos Lena Sjöström 

 

 

 

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

arkivering. 
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