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Närvarande:  

Christoffer Segerstedt Stenlund  

Kajsa Hedin  

Maria Lundqvist  

Mimmi Sokka  

Fanny Bergmark Högström  

Mymma Steneroth  

Sofia Stridsman  

Ingrid Thure  

Tina Rönnlund Borg  

 Adjungerande:  

Cornelia Köhler 

  

§1 Mötet öppnas  

§2 Tina Borg Rönnlund valdes till justerare 

 

§3 Vi går igenom föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll lades till handlingarna 

 

§4 Ekonomi 

Christoffer redovisade budget. Aktuellt med årlig äskning från förbundet, vilket sker 2 ggr per år. 

Christoffer påminner att skicka in kvitton för utlägg ex fika tillsammans med blankett 6. 

Klartecken för inköp av representationsvästar samt termosmuggar ur ett hållbart perspektiv 
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§5 Val av skyddsombud. 

Inga nya skyddsombud att redovisa  

 

§6 Administration av arbetsplatsombud och skyddsombud 

Kajsa ansvar för detta. 

  

§7 Uppdatering av logglistan 

200225 ombud videomöte kommun 

200227 ombud videomöte region 

 

§8 Genomgång och uppdatering punkter Trellolistan 

Inventering om samverkan mellan hälsocentraler och privata vårdgivare på nationella taxan 

Tina informerar, att det i samverkansorganet Samverkan mellan landsting och de privata vårdgivarna 
(SamLaP), uppmärksammats att det saknas samverkan mellan fysioterapeuter och läkare verksamma 
enligt nationella taxan och hälsocentraler.  Region Västerbotten har därför skickat ut en enkät till 
verksamma inom nationella taxan samt hälsocentraler för att kartlägga samarbete. Syftet med 
enkäten är att kunna göra förbättringar ur ett patientperspektiv.  

Tina informerar styrelsen fortsättningsvis 

Covid 19 info 

Förbundsstyrelsen har tagit beslut om att starkt rekommendera att samtliga fysiska sammankomster 
och möten där förbundet är arrangörer ställs in tills vidare 

Inga frågor har ännu inkommit till DS i Västerbotten från medlemmar gällande Covid19. 

Kajsa kontrollerar arbetsrätt i Covid19tid. Kan bli aktuellt att arbetsgivare vill använda 
fysioterapeuter till andra uppdrag 

Viktigt att DS Västerbotten länkar hemsidan till förbundets sida gällande Covid 19, så att alla kan ta 
del av informationen. Fanny ordnar detta. 
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Covid19 situation för privata sjukgymnaster/fysioterapeuter 

Tina informerar att p g a covid19 påverkar privata fysioterapeuter med inkomstbortfall p g a 
avbokningar samt minskade nybesök. Än så länge är problemet störst söderut 

Uppvaktning av regionerna har skett lokalt på vissa ställen. I region Sörmland ersätts utebliva besök 
delvis av regionen. Andra påskyndar utveckling av digitala besök 

Ett extrainsatt företagarråd sker ikväll 23/3 med anledning av detta. Tina mejlar en sammanfattning 
till DS angående situationen efter mötet och ställningstagande får då tas till om det blir aktuellt att 
DS i Västerbotten ska ha ett möte gällande detta. 

Hemsidan 

Aktuellt med info Covid 19 

Årsmöte 

Föreläsare inför årsmötet klara! Lars Nyberg samt Ulrika Radsjö är inbjudna och har tackat ja. Kajsa 
och Ingrid kontaktar föreläsare för slutgiltig titel och innehåll. 

Kongress 

Genomgång och godkännande av motioner. Fortsatt arbete och slutgiltig presentation vid nästa DS 
22/4. 

KVÅkoder 

Mymma lyfter primärvårdens arbete med KVÅkoder. 

 

§9 För uppföljning kommande möte. 

Sofia påminner DS ledamöter om att acceptera möteskallelse. 

Kajsa och Ingrid gör klart med tider etc. gällande Lars Nyberg och Ulrika Radsjö. 

Fortsatt arbete med Motionerna till Kongressen 

Sofia ansvara för västar samt termosmuggarna 

 

§10 Mötet avslutas 
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______________________________                                     ___________________________________  

Ordförande Sofia Stridsman                                                     Justerare   

Protokollet justerat via mejl. Underskriven version finns hos distriktsstyrelsen 


