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Protokoll fört vid styrelsemöte Stockholms Privata Fysioterapeuter  

Dag   4 maj 2020 

Plats   Videomöte   

Tid  19:00-20:00  

Närvarande  Anna Marinos, Karin Josefsson, Ann-Mari Lidström, Louise 

Sandberg, Magdalena Rosengren och Lena Sjöström 

Adjungerad   Marie Granberg, A-K Wikström och Ann Hafström 

Frånvande   Ingen 

 

§ 1.  Mötet förklaras öppet av ordförande Louise Sandberg. 

 

§ 2. Val av justerare. Karin Josefsson och Magdalena Rosengren. 

 

§ 3. Föregående protokoll godkändes. 

 

§ 4. Rapporter – Marie G rapporterar från Branschrådet 29april samt inför kommande möte 5 

maj. Fokus på diskussioner utifrån rådande situation (Covid-19). Digitala besök för 

verksamma på LOF samt möjligheter till ekonomisk kompensation utifrån rådande läge har 

diskuterats. Långsiktigt hållbara prioriteringar skall arbetas fram inför kommande 

vårdbehov till följd av Covid-19.  

Fysioterapeuterna försöker påverka för att försöka få igenom godkännande av digitala besök 

för verksamma på LOF.  Inga beslut är ännu klart kring detta.  

Karin och Magda rapporterar från företagarrådet. Det rapporteras vara väldig ojämnt 

fördelat avseende besök hos Fysioterapeut i hela landet. En del rapporterar en relativt 

oförändrad arbetssituation medan andra i princip inte har några patienter alls. Vad gäller 

utredningen ”God och Nära Vård” så är planen att lämna remissvar från 

Fysioterapeuterna/företagarrådet på denna. Synpunkter skall lämnas in senast 18 juni.  

 

§ 5. LOF. Vi diskuterar utredningen God och Nära Vård. Vi planerar in ett digitalt 

dialogmöte 1 juni klockan 19:00-20:00 för våra medlemmar. Detta för att ge möjlighet för våra 

medlemmar att ge feed-back på utredningen. Inbjudan kommer att skickas ut via förbundet. 

Anmälan till mötet sker via vår mailadress stockholmsprivata@fysioterapeuterna.se 

Ann-Mari L och Louise S är administrerar anmälan till detta möte. 
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§ 6. LOV. Vi kommer att fortsätta att påverka både HSN och politikerna vid tillfällen som ges 

framöver gällande de frågor inom LOV som är viktiga för oss medlemmar såsom  

takersättning och vikariatsmöjligheter. Vår målsättning framöver är att få till ett dialogmöte  

med politikerna för att diskutera fortsatt utveckling av LOV. 

 

§ 7. Distrikt Stockholm. Rapport från Lena S. Verksamhetsplan och politikermöten har 

genomförts väl. Planering för Fysioterapeuternas dag kring kvinnors hälsa pågår. Ett antal 

motioner till förbundsstyrelsen har lämnats in. Ett konto på Instagram konto har nu öppnats. 

Vi planerar att genomföra ett gemensamt möte under hösten med Distrikt Stockholm. 

 

§ 8. Ekonomi. Stilleståndsersättning äskas för möte med EVA 18 maj 3 personer à 2,5 timmar 

samt möte 29 maj 3 personer à 2,5tim (Karin J, Magda R och Anna M). 

 

§ 9 Övriga frågor som uppkom var frågor gällande skyddsutrustning på mottagningen. 

Information kring vad som gäller finns att läsa på Fysioterapeuternas hemsida. 

 

§ 10. Nästa möte. Ett digitalt förmöte planeras innan det tilltänkta dialogmötet 1 juni klockan 

18:00.  

 

§ 10. Mötet förklaras avslutat. 

 

 

Ordförande  Sekreterare  Justerat 

 

 

_______________ _________________ ____________________ 

Louise Sandberg Ann-Mari Lidström Magdalena Rosengren 

 

 

    ____________________ 

    Karin Josefsson 
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