
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FYSIOTERAPEUTERNAS SEKTION FÖR 

HABILITERING OCH PEDIATRIK, 200602 
 

Närvarande: Thomas Airio, Cecilia Mårtensson, Marita Västerbo, Ebba Kling Odencrants, 

Philip Allgurén Engberg, Ida Edvinsson. Frånvarande: Hanneke Andriesse. 

 

 

Ordförande: Thomas Airio 

Sekreterare: Cecilia Mårtenson 

Justerare: Ida Edvinsson 

Lokal: Digitalt via Teams. 

 

§ 1 Mötet öppnas av ordförande Thomas Airio. 

 

§ 1½ Extra; Birgit Rösblad medverkar under början av mötet. Hon presenterar sitt arbete med 

att sammanställa evidens kring fysioterapeutiska behandlingar för olika besvär. 

Sammanställningen vänder sig sedan till politiker och beslutsfattare för att visa på det arbete 

en fysioterapeut gör/kan göra. 

Hon önskar nu hjälp med förslag på personer hon kan kontakta gällande fysisk aktivitet för 

barn med funktionsnedsättningar. 

-Marita mailar henne namn på 2 personer. 

-Cia lägger ut en förfråga i FB-gruppen. 

 

§ 2 Justerare; Ida Edvinsson. 

 

§ 3 Föregående protokoll; 

Inga förslag på justeringar har inkommit, då protokollet från förra mötet inte skickats ut ännu. 

Dock inga kvarvarade punkter förutom Arbetspunkten. 

 

§ 4 Anmälan om övriga frågor; 

Ebba anmäler en. 

 

§ 5 Ekonomi;   

Ingen rapport har inkommit men ekonomin är fortsatt god. Vi har fått in första delen av 

anslaget nu. 

 

 



§ 6 Sekreterare;  

Protokoll från Styrelsemöten kommer att publiceras på Hemsidan enligt beslut på föregående 

möte. 

  

§ 7 Sektionsnytt;  

Nästa inlämning i augusti. 

 

§ 8 E-post; 

-Info gällande att Kongressen blir digital, berörda personer har fått information direkt. 

- Fysioterapeutstudenter önskar hjälp med att samla in information, Cia tar kontakt med dem. 

- mail från Agrell; önskar tips på personer som kan intervjuas gällande vad en Fysioterapeut 

gör. Thomas kan tänka sig att svara på frågor. Ida har tips på namn som hon skickar till 

Marita som vidarebefordrar till rätt person. 

-Respons gällande God och Nära Vård; Thomas svarar, om vi vill tillägga något meddelar vi 

Thomas. 

-Peter Karlsson önskar tips på krönikörer till Fysioterapeuten. 

 

 

§9 Facebook-gruppen;  

Inget särskilt att rapportera. 

 

§ 10 Arbetspunkt;  

Fortsatt arbete med Studiehandledning till den nya Specialistutbildningen.  

Cia skriver de sista ändringarna och meddelar övriga när det gjorts. Vi rådfrågar kollega att 

tycka till om texten. Thomas skickar sedan in det när vi är klara, senast 18/6 

 

§ 11 Övriga frågor; 

Ebba; fråga från Verksamheten där hon arbetar; vem sätter diagnos DCD? Vi diskuterar hur 

det ser ut ”hos oss” och hur vi vet att det fungerar på andra håll i landet. Det är väldigt olika. 

 

§ 12 Nästa möte; 

 

Telefonmöte tisdag 18 augusti kl 20.00–22.00.  

Mötet via Teams, Thomas skickar inbjudan. 

 

§ 13 Mötet avslutas; 

Thomas avslutar mötet.  

 

 

 

 

Thomas Airio                         Cecilia Mårtenson             Ida Edvinsson 

Ordförande     Sekreterare              Justerare 

 

 

 
 

 

 

 



 


