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Protokoll fört vid styrelsemöte  

 

Dag 26 augusti 2020 

Plats Arena Rehab  

Tid 18:30 - 20:00 

Närvarande 

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

Louise Sandberg, Lena Sjöström och A-K Wikström. 

Frånvarande 

Ingen 

 

§ 1.  Mötet förklarades öppnat. 

 

§ 2. Mötesordförande Louise Sandberg och sekreterare Ann-Mari Lidström. Magdalena 

Rosengren valdes till justerare. 

 

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

 

§ 4. Medlemsföreningen Stockholms Privata Fysioterapeuters upplösande?  

Vi beslutar att fortsätta med medlemsföreningen under hösten och därefter diskutera hur vi 

skall göra framöver. 

Ska vi fortsätta att agera enskilt alternativt ihop med Distriktstyrelsen? Vi har vissa frågor 

som är gemensamma som skulle vara av intresse att driva ihop med Distriktstyrelsen. Lena 

kontrollera om Louise kan vara kvar som ordförande i styrelsen under hösten. 

 

§ 5. God och Nära Vård. 

Se övriga frågor. 

 

§ 6. Digitala besök/LOF.  

Vid senaste mötet med HSF var argumenten vaga kring varför de inte vill ersätta/godkänna 

digitala besök. Mötet strandade i detta och HSF föreslog ett nytt möte. Det finns inget förslag 

på datum för detta möte ännu.  

Den 9 september alternativt 11 september är på förslagna för nytt möte med EVA. 
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Vad gäller fortsatt arbete kring LOF är förslaget att enas kring frågor som är viktiga att driva 

samt hur detta ska ske. Frågor kring hur Region Stockholm kan stimulera bibehållen 

kompetens, incitament för att specialisera sig när det inte finns mycket att vinna ekonomiskt 

m.fl. Vi diskuterade om dialogen skall ske med politiken då vi upplever att det är svårt att få 

gehör och rimliga svar på våra frågor på tjänstemannanivå.  

 

§ 7. Distriktstyrelsen   

Vi diskuterade förslag på fortsatt samarbete och att eventuellt utgöra en del av 

distriktstyrelsen framöver? Ett möte måndag 31 augusti med distriktsstyrelsen är iplanerat 

till måndag 31augusti klockan 19:30. Förslag på gemensamma frågor kan vara ex 

genomförandet av God och Nära Vård, digitalisering för oss fysioterapeuter samt större 

övergripande frågor kring vår profession samt kompetenshöjning/bevarande av 

kompetensen inom vården vid en eventuell PV reform. 

 

§ 8. Nästa möte är planerat till måndag 31 augusti klockan 19:30.  

Kommande styrelsemöte via Teams tisdag 15 september klockan 20:00. 

 

§ 10. Övrigt.  

Magdalena rapporterar om remissvar från mötet med Företagarrådet.  

Sammanfattning från mötet avseende God och Nära Vård. Förbundets remissvar på 

utredningen av God och Nära Vård.  

 

 

Ordförande  Sekreterare  Justerat 

 

Louise Sandberg Ann-Mari Lidström Magdalena Rosengren 

 

 

 

 

I samband med nästkommande möte justeras protokollet slutgiltigt innan 

publicering på hemsidan. 
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