
                                         Stockholms Privata Fysioterapeuter 

 

Facebook: Stockholms privata Fysioterapeuter              

 

Protokoll fört vid styrelsemöte 9 december 2019 

 

Plats Arena Rehab  

Tid 18:00-20:00 

Närvarande Mari Granberg, Lena Sjöström, Ann-Mari Lidström, Karin Josefsson, Anna 

Marius, Magdalena Rosengren och Louise Sandberg per telefon. 

Frånvarande Ingen 

 

§ 1.  Mötet förklaras öppnat. 

 

§ 2. Till mötesordförande väljs Marie Granberg och till sekreterare Ann-Mari Lidström samt 

justerare Magdalena Rosengren. 

 

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

 

§ 4 Årsmötet. Förslag på datum till årsmötet är onsdag 11 mars, 12 mars altternativt 18 mars 

eller 19 mars. Förslag på lokal Gentz på Södersjukhuset. Tid klockan 18:00 med förtäring från 

17:30. Förslag på personer att bjuda in till mötet är förbundets ordförande Stefan Jutterdal 

samt förbundsjurist Dominica Borg Jansson.  Förslag på frågor att lyfta är ex frågor kring 

hyresavtal samt framtid för vår privata yrkeskår. Vi delar upp årets verksamhetsberättelse 

enligt följande: Ann-Mari Lidström och Louise Sandberg skriver om LOV, Marie Granberg 

skriver ihop lite allmänt samt Magdalens Rosengren, Karin Josefsson och Anna Marius 

sammanfattar LOF. Sammanfattningarna skickas in till Lena Sjöström. 

 

§ 5. LOV. Vi jobbar vidare med frågor kring ersättningstaket samt vikariefrågan som vi anser 

var viktiga frågor att förändra. Vi behöver belysa på vilka sätt vi kan avlasta och i längden 

vara kostnadseffektiva i vårt arbete för att kunna verka för förändringar i vårdvalet. Vi 

försöker även kontakta och följa upp mötet med Landstingspolitiken från i våras i samband 

med uppräkningen av befintligt vårdval. Vi arbetar vidare för att få till ett uppföljningsmöte 

vilket även föreslogs av LT vid tillfället. Nuvarande arbete kring utveckling av vissa vårdval 

det s.k. Handslaget har skjutits upp till våren. Vi kommer att verka för vårdval Specialiserad 

Fysioterapi kommer att vara ett av de vårdval som väljs ut för att vidareutvecklas. Marie 

Granberg sitter kvar i Branschrådet under våren och under tiden som vi beslutar om en 

ersättare. 
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§ 6. LOF Diskussioner kring flytträtten måste aktualiseras ytterligare då flera större 

mottagningar eventuellt kommer att lägga ner i city med följd att flera kollegor eventuellt 

kommer behöva hitta nya arbetsplatser. Möjligheten att kunna flytta sin etablering vid 

eventuell flytt är av yttersta vikt. Heltidskravet är högaktuellt inom Region Stockholm. 

Landstingets tolkning på vad som anses vara heltid är f.n. 85 % av taknivå 1 eller 2200 

behandlingar. Om man inte uppfyller detta krav kan man komma att få sitt avtal uppsagt. 

Viktigt att känna till är att man har rätt att överklaga ett sådant beslut. Detta måste dock ske 

inom 3 veckor till Förvaltningsrätten (en s.k. Laglighetsprövning). Mer info kring detta finns 

att läsa om på Fysioterapeuternas hemsida. 

 

§ 7. Finns inget att rapportera från något aktuell möte. 

 

§ 8. Begäran om stillestånd den 22 februari 2020 möte med HSF Marie Granberg, Karin 

Josefsson, Anna Marius och Magdalena Rosengren.  

 

§ 9 Distriktstyrelsen: Stora delar av sittande styrelse har avgått nämligen Hélène de Jounge 

Eurenius, Caroline Söderström, Mikael Malmén, Elisabeth Rehn och Agneta Malmström.  

Och ny styrelse kommer att konstituera sig möte måndag 16 december.  

Vi behöver välja 2 representanter till företagarrådet att ersätta Michael Malmen och Hélène 

De Jounge Eurenius. Förslag är Karin Josefsson och Magdalena Rosengren samt vikarie Anna 

Marius. 

 

§ 10. Nästa styrelsemöte är planerat till 22 januari 2020 klockan 18:00 på FysioSpec 

(Botkyrkavägen 4, Masmo.) 

 

§ 11. Övrigt, inget. 

 

§ 12. Mötet avslutas. 

 

 

Ordförande  Sekreterare  Justerat 

 

_________________ _________________ ___________________ 

Marie Granberg Ann-Mari Lidström Magdalena Rosengren 

 

 

 

 

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

arkivering. 

 

 

 
 


