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Protokoll fört vid styrelsemöte 10 november 2020 

Plats Digitalt videomöte/planeringsdag 

Tid 13:00 -17:00 

Närvarande 

 Anna-Karin Wikström, Ann Hafström, Lena Sjöström, Ann-Mari Lidström, Karin Josefsson, 

Anna Marinos, Magdalena Rosengren, Louise Sandberg, Lena Sjöström och Marie Granberg 

vid vissa frågeställningar 

Frånvarande 

Ingen 

 

§ 1 Mötet förklarades öppnat. 

 

§ 2 Till mötesordförande valdes Ann-Mari Lidström och sekreterare Magdalena Rosengren 

samt till justerare Anna-Karin Wikström. 

 

§ 3 Genomgång av föregående mötesprotokoll från gemensamt möte med distriktet. 

Protokollet godkänndes. 

 

§ 4 Konstituering 

Till ny ordförande valdes Ann-Mari Lidström. 

Tidigare ordförande Louise Sandeberg har bytt tjänst och fortsätter som ledamot till 

kommande årsmöte.  

Till sekreterare valdes Anna Marinos. 

Övriga i styrelsen kvarstår som ledamöter.  

Marie kommer att vara adjungerad vid mötena med Branschrådet.  

Någon ledamot kommer att slussas in i arbetet med Branschrådet under 2021.  

Marie fortsätter sin tjänst centralt på förbundet. 

 

§ 5 LOF 

Nästa möte på EVA-enheten blir digitalt den 2 december.  

Vid diskussioner inom styrelsen framgår att man känner sig negativt hanterad och 

motarbetad av EVA-enheten. Detta uppger även kollegor runtom i regionen.  

EWA-enheten på Regionen är skattefinansierad och bör arbeta för medborgarna. 

Den verksamhet vi bedriver har professionellt synsätt på patienter och vård.  

Vi anser att EVA-enheten borde vara tillmötesgående och underlätta arbetet.  

Hur gör vi under rådande pandemi för att komma närmare politiker?  

Diskussioner pågår i styrelsen och blir en viktig arbetsuppgift under 2021. 
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Flytträtten diskuterades återigen. Styrelsen anser att det borde vara fritt att flytta likt de  

förutsättningar som angivits tidigare, se föregående protokoll.  

Fri flytträtt ut från innerstan med en prövotid om 4 år och fri flytträtt mellan 

stadsdelar/kommuner inom regionen.  

Flera kliniker läggs ned då kollegor med LOF-avtal går i pension.  

Några kliniker har gått i konkurs och andra har fått sina hyresavtal uppsagda.  

Som fysioterapeut, oavsett avtal med regionen, måste/bör man få flytta för att kunna 

fortsätta bedriva sin verksamhet och kunna uppfylla sitt uppdrag till regionen.  

 

Covid-19 har under våren och hösten drabbat våra kliniker hårt. Många återbud och ingen 

lättnad eller kompensation har skett från regionen. Samtliga vid sittande möte anger att det 

varit tufft både ekonomiskt och mentalt. Man har insett att man utsätts för mycket smitta, 

allvaret i smittan samt vetskapen om en tuff rehabilitering efter genomgången eventuell 

sjukdom.  

 

Diskussioner gällande sjukdomsförebyggande arbete och förebyggande arbete diskuterades 

då avtalet enbart anger sjukdomsförebyggande arbete.  

 

Vår arbetsmiljö och dess eventuella risker diskuterades och det fanns enighet om en utsatthet både 

fysiskt och mentalt. Alla är medvetna om risken för smitta, en försämrad ekonomi med många återbud 

och eventuellt egen sjukskrivning pga Covid-19.  

 

Journalsystem diskuterades och önskemål från styrelsen och förbundet är att privata 

fysioterapeuter skall bli erbjudna att komma in i det system som regionen planerar till en 

rimlig kostnad. Nuvarande Take Care, som regionen har, skall bytas ut. Oklart hur länge 

systemet fortsätter. Vidare är det kostsamt att ansluta till systemet och därtill är det inte ett 

användarvänligt system. Privata bör erbjudas tillgång till det eventuella nya systemet eller 

till Take Care på ett för små kliniker rimligt pris. 

 

Samtliga fysioterapeuter vid mötet angav att många vårdtunga patienter söker sig till 

klinikerna nu när det är långa vårdköer och en stor vårdskuld som följd av pandemin. 

 

§ 6 

Marie Granberg rapporterar/återkopplar från förbundsstyrelsen och Branschrådet. Inget nytt 

gällande momsfrågan. se Fysioterapeuternas hemsida.  

 

Taxeförhandlingar pågår. Förhoppningsvis skall Digitala besök finnas tillgängligt i de nya 

taxekoderna.  

 

Primärvårdsrehab/PV-rehab ska under 2022 in under husläkarmottagningars avtal.  

Detta gäller inte vårdvalet Specialiserad Fysioterapi. Hur det ser ut i framtiden är ingen som 

vet. 

 

Stiltje råder i utredningen God och Nära Vård. Håll koll på Fysioterapeuternas hemsida där 

ny information löpande kommer ut. 
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§ 7 LOV 

Det kommer att hållas ett samrådsmöte 19 november där vårdvalet för Fysioterapi kommer 

att diskuteras och där flera kollegor kommer att vara med på mötet. Det finns farhågor över  

sänkta arvoden. Detta måste omgående tas på största allvar. Ann-Mari kontaktar övriga 

kollegor som kommer att kalla till samrådsmötet.  

 

Det finns idag verksamma Fysioterapeuter   

på LOV 290 stycken och 

på LOF 418 stycken (en minskning med 50 stycken jmf föregående år).  

Det framgår inte någonstans i regionens handlingar hur många Fysioterapeuter som är 

verksamma inom PV-rehab. Statistik i frågan önskas av styrelsen. 

 

Gemensamma frågor med distriktet för Fysioterapeuternas framtid diskuterades.  

Alla var överens om ett helhetsperspektiv där vi håller ihop vår yrkeskår och för fram våra 

positioner gemensamt oavsett avtal/anställningsform. Fysioterapeuter måste arbeta 

tillsammans för att påverka politiker.  

Detta kan ske via:  

Media med artiklar om Fysioterapi i stället för kirurgi/sjukskrivning och vinster med 

Triagering när Fysioterapeuter deltar i arbetet. 

Ekonomi med information om att kostander minskar med människor i arbete, att 

fysioterapeuter kan förhindra/förebygga dyra undersökningar, behandlingar/ingrepp samt 

underlätta våra medmänniskors vardag. 

Miljöinformation t.ex. att Diklofenak mm noteras i våra dricksvatten. Fysioterapeuter 

arbetar för att minimera hantering av läkemedel som påverkar vår miljö negativt.  

 

Fysioterapeuter arbetar för en självständig medmänniska som får redskap för att kunna 

hantera sin vardag. 

Det behövs mer siffror som visar ekonomiska vinster med fysioterapi kontra 

kirurgi/sjukskrivning/mänskligt lidande. Vi arbetar vidare med frågan.  

  

§ 8  

Stillestånd 

6 november Digitalt forum för Region Stockholm/Gotland 2 timmar för Ann-Mari Lidström 

 

10 november 4 timmar/planeringsdag för Ann-Mari Lidström, Karin Josefsson, Anna 

Marinos, Magdalena Rosengren, Ann Hafström, AK Wikström och Lena Sjöström.   

 

2 december Digitalt möte med EVA enheten 2,5 timmar för Karin Josefsson, Anna Marinos, 

Anna-Karin Wikström, Ann Hafström och Magdalena Rosengren 

 

§ 9 

Övrigt 

Hur kommer vi till möte med politiker under rådande pandemi, digitala möten?  
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§ 10 

Nästa styrelsemöte  

Detta blir digitalt och är planerat till 10 december 11.30 -13.00. 

 

 

Ordförande  Sekreterare  Justerat 

 

 

Ann-Mari Lidström  Magdalena Rosengren  Anna-Karin Wikström 

 

 

I samband med nästkommande möte justeras protokollet slutgiltigt innan 

publicering på hemsidan. 
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