PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FYSIOTERAPEUTERNAS SEKTION FÖR
HABILITERING OCH PEDIATRIK, 190610
Närvarande: Stina Törner, Thomas Airio, Cecilia Mårtensson, Marita Västerbo, Ebba Kling
Odencrants, Philip Allgurén Engberg
Frånvarande; Hanneke Andriesse
Ordförande: Thomas Airio
Sekreterare: Cecilia Mårtenson
Justerare: Stina Törner
Lokal: Södersjukhuset , Stockholm.
§ 1 Mötet öppnas av ordförande Thomas Airio.
§ 2 Justerare; Stina Törner.
§ 3 Föregående protokoll;
Inga synpunkter.
§ 4 Övriga frågor;
Tema Hab& Ped 2020.
§ 5 Ekonomi;
Ekonomin är god. Hanneke har meddelat via mail inför mötet.
Vi har 91256,28 på transaktionskontot och 83858,28 på sparkontot.
§ 6 Sekreterare;
En reseberättelse har inkommit samt sammanfattning av Hab& Ped 2019. Stina och Thomas
skickar in ”Ordförande har ordet” och Marita och Lena sammanställer något om GMFM inför
kursen.

§ 7 Sektionsnytt;
Deadline 190809. Ebba ansvarar.

§ 8 E-post;
Mail från Tess Barrington gällande lösenordsskydd för en fil; Lathund fanns bifogad.
Lathunden finns även publicerad i Verktygslådan under GDPR på Fysioterapeuternas
hemsida.
§ 9 Utbildning GMFM;
Thomas bokar rum för heldagsutbildningen torsdag 190905.
Fredag 190906 har vi tillgång till lokaler på HC Flemingsberg, HC Söderstaden och HC
Haninge.
Stina sammanställer programmet.
Philip hanterar anmälningarna och sammanställer en rapport om dagarna till näst Krumeluren.
§ 10 Fysioterapidagarna;
Lena Österberg och Lena Hedström kommer att hålla i utbildningen fredag 191025.
Stina stämmer av tiderna och skickar dem till föreläsare och förbundet.
Vi har anmält oss För en Sektionsbiljett; Marita undersöker hur vi hanterar den rent praktiskt
då vi är olika personer de olika dagarna som ska utnyttja den.
§ 11 God och nära vård;
Diskussion gällande det vi hört från medlemmar gällande denna fråga.
Marita tar kontakt med Habiliteringschefernas förening för att höra om de känner till några
studier som gjorts.
§ 11½ Professionsrådet;
Thomas informerar, går igenom organisationen. Förbundet önskar mer samarbete mellan
sektioner och distrikt.
§ 12 Revidering specialistordningen;
190916 är deadline för att komma in med förslag, revideringar av de allmänna
kompetenserna.
Vi har fått ganska stort mandat att ändra i de specifika målen och de revideringarna ska vara
inne i november.
Diskussioner gällande Handledarutbildning pågår.
Vi tillfrågar Lena Hedström att delta i en arbetsgrupp gällande ansöknings- och
granskningsprocessen för specialist; Thomas mailar.
Vi börjar idag titta på de allmänna kompetenserna; Thomas sammanställer
Specifika mål; Thomas formulerar ett mail som skickas ut till de som har en
specialistkompetens nu, skickar ut det vi arbetat med till dags dato. Sammanställer sedan
deras synpunkter med vårt arbete. Styrelsen kommer sedan att arbeta vidare med detta under
hösten.

§ 13 Pediatriksektionen Norge;
Thomas tar kontakt med den person som mailade oss. Vi är generellt positiva till samarbete
om det går att lösa tekniskt och om de har samma upplägg på sin FB grupp som vi . Förslaget

är att administratörerna i respektive grupp har kontakt och kan förmedla frågor mellan
grupperna.
§ 14 Spara arbetsmaterial;
Philip skapar en grupp i googledox där vi kan spara och dela arbetsmaterial tills frågan är löst
på Förbundsnivå.
§ 15 Protokoll på hemsidan;
Sekreterare skickar protokollen till Webbadministratör när de är justerade.
Protokoll 2 år tillbaka.
Äldre Krumeluren om det finns.
§ 16 Övriga frågor;
Vi diskuterar olika förslag på tema till Hab & Ped-dagarna 2020. Stina sammanställer.
Undersöka om det finns utställare till dagarna som kan vara relevanta.
Kontaktombud; Thomas har fått ett mail gällande synpunkter på att funktionen inte finns
längre.
Han svara att all information kommer att publiceras såväl i FB gruppen som på hemsidan så
ingen ska behöva känna att de missar viktig information.
Nästa möte; Telefonmöte 190821 20.00
Fysiskt möte 190920.
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