Läs mer om oss i FPSS styrelse
Marie Granberg
Ordförande
Arbetsplats: Hässelby sjukgymnastik
Tel arbete 08 89 30 75
Tel mobil 0708 89 83 00
primarehab@telia.com
Jag är privatpraktiserande och arbetar med personer med långvarig
smärt och/eller stressrelaterade besvär.
Jag vill verka för att sjukgymnasten skall våga ta plats och att
sjukgymnasters unika kompetens i framtiden, ses som en viktig och
självklar resurs i vården.
Jag vill också verka för en ”modernisering” av avtal och
ersättningssystem inom den privata sjukgymnastiken så att inte
utveckling och nya behandlingsmetoder hindras av otidsenliga system.
Karin Josefsson
Ledamot
Arbetsplats: Arena Motion & Rehab
Tel mobil 070 20 52 456
karin.josefsson@arenamotion.se
Jag är privatpraktiserande sjukgymnast med inriktning OMT,
idrottsmedicin och ergonomi.
Min målsättning är att kunna påverka landsting, politiker och allmänhet
så att samtliga får vetskap om vår kompetens.
Se till att informera så att vår kompetens och våra resurser utnyttjas
bättre. Vi har unik kompetens. Jag vill arbeta för att alla sjukgymnaster
känner en stolthet för sin egen och andra kollegors kompetens, oavsett
vilket område man har valt att arbeta inom.

Ann-Mari Lidström
Ledamot
Arbetsplats: Kungens Kurva Sjukgymnastik
Tel arbete 08 710 15 99
Tel mobil 070 825 64 35
am.lid@live.se
Jag är privatpraktiserande med samverkansavtal. Jag arbetar med smärta
från rörelse- och stödjeorganen, OMT steg III, Idrottsmedicin steg II och
akupunktur. Jag arbetar även aktivt inom Svenska handbollsförbundet
med bl.a. utbildning samt ingår i SHF medicinska kommitté.
Jag vill verka för att privata sjukgymnasters stora kompetens kommer
allmänheten till godo. Jag vill också få en inblick i Hälso- och
Sjukvårdsnämndens struktur och lobba för fortsatt samarbete med oss
privatpraktiserande sjukgymnaster.
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Charlotte Manhof Holmgren
Ledamot och sekreterare
Arbetsplats: Charlotte Manhof AB
Tel arbete 08 755 03 13
Tel mobil 070 510 37 38
charlotte@manhof.com
Jag är auktoriserad Feldenkraispedagog och arbetar med patienter från
KS balans- och hörselklinik, framför allt ménierdrabbade men även
komplexa problem med smärta, psykosomatik och neurologi.
Jag vill verka för att vi som yrkesgrupp får möjligheter att få fortsätta
våra verksamheter, såväl stora som små mottagningar. Nuvarande
styrelsen representerar den sjukgymnastiska mångfalden i allra högsta
grad. Denna mångfald gagnar människor med olika behov av
rehabilitering.
Filippa von Mecklenburg
Ledamot
Arbetsplats: Morey Sjukgymnastik
Tel arbete 08 655 09 09
filippa.vm@telia.com
Jag är auktoriserad Brüggerterapeut. Det är en schweizisk terapiform
som ser sin helhet i att det är hjärnan som styr. Hjärnan aktiverar
skyddsprogram vid t ex skador, operationer, ärr eller långvarig stress.
Det ger felbelastningar i kroppen som på sikt ger smärta i rörelse och
stödjeorganet. Jag har OMT 2- examen, psykosomatik samt akupunktur.
Mina intentioner är att verka för att öka kunskapen om sjukgymnasters
mångfald till allmänheten och inom vården.

Lena Sjöström
Ledamot
Arbetsplats: Andningsgymnasterna CF AB
Tel arbete 070 413 413 1
Tel kontor 08 543 500 42 (telefonsvarare)
Tel fax 08 544 00 599
lena.sjostrom@undal.se
Jag behandlar främst kroniker, multihandikappade och palliativa
patienter som har slem- och andningsproblem.
Genom styrelsearbetet önskar jag driva ett positivare samarbete mellan
anställda och egenföretagande sjukgymnaster. En enad kår blir en stark
länk i vårdkedjan.
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Sara Vive
Ledamot
Arbetsplats: Katarinakliniken - Neurologisk Sjukgymnastik
Tel arbete 08 643 70 65
Tel mobil 070 716 50 88
sara@katarinakliniken.se
Jag arbetar på Katarinakliniken, en privatpraktiserande verksamhet med
avtal med SLL. Jag har arbetat som vikarie på vårdavtalet sedan jag
började 2002. Jag har magisterkompetens, samt är specialist inom
Neurologisk sjukgymnastik enligt LSR. Jag arbetar just nu med all
neurologi, men framför allt med personer drabbade av Stroke. Har
arbetat mycket med intensivträning av strokepatienter enligt CI-terapikonceptet (CIMT).
Jag vill verka för att synliggöra sjukgymnastens breda kompetens, såväl
för allmänheten/patienterna som för vårdbeställaren, samt jobba för en
bra samverkan mellan Landsting och vårdgivare.

Valberedning

Jens Bengtner
Arbetsplats: Hornstullspraktiken

