
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FYSIOTERAPEUTERNAS SEKTION FÖR 

HABILITERING OCH PEDIATRIK, 190507 
 

Närvarande: Stina Törner, Thomas Airio, Cecilia Mårtensson, Marita Västerbo, Ebba Kling 

Odencrants. 

Frånvarande; Hanneke Andriesse och Philip Allgurén Engberg 

 

Ordförande: Stina Törner 

Sekreterare: Cecilia Mårtenson 

Justerare: Thomas Airio 

Lokal: Telefonmöte. 

 

§ 1 Mötet öppnas av ordförande Stina Törner. 

 

§ 2 Justerare; Thomas Airio. 

 

§ 3 Föregående protokoll; 

Inga synpunkter. 

 

§ 4 Övriga frågor; 

Ingen övrig fråga anmäls.  

 

§ 5 Ekonomi;  

Ekonomin är god. Hanneke har meddelat via mail inför mötet. 

Gällande hjälp med ekonomin som tagits upp på tidigare möten så inväntar vi information 

från Förbundet. De håller på att undersöka frågan då flera har efterfrågat detta. 

 

§ 6 Sekreterare;  

Dags för Krumeluren! 

Marita ber Lena skriva något om GMFM; bakgrunden om CPUP, att GMFM nu blir 

obligatoriskt och därför kommer vi att anordna kursen. Kortversion för de som redan känner 

sig hemma med GMFM kommer att erbjudas på Fysioterapi 2019 Utbildningsdag. 

Thomas och Stina skriver något gemensamt då Thomas nu tar över stafettpinnen som 

ordförande. 

Ebba skriver en sammanställning av Hab & Ped- dagarna och Cia sammanställer det vi fått in 

från resestipendie-rapporter. 

 



 

§ 7 Sektionsnytt; 

Nästa sektionsnytt kommer efter sommaren.  

  

§ 8 E-post;  

Det har kommit ett mail från Charlotte Cruzander på Förbundet, vidarebefordrat från 

Utredningen för God och nära vård. Svarstiden har gått ut men Marita undersöker om det 

ännu är aktuellt med input från oss i styrelsen.  

 

§ 9 Resestipendier;  

Vi beslutar att ge 3000 kr till Mette Lagergren för att åka på GMA-kurs. Cia meddelar Mette 

att hon får ta kontakt med Hanneke för att lösa det praktiska. 

Stina Hilding har också ansökt om resestipendie, Cia ber henne precisera vilka personer 

ansökan gäller; Om alla 5 är Fysioterapeuter får de dela på 4500 kr, om bara Stina är det får 

hon en mindre summa.   

 

§ 10 Revidering Specialistordningen;  

Thomas rapporterar från Handledar-Workshop; alla handledare var överens om att det behövs 

utbildning men inget är klart ännu vad som kommer att erbjudas från Förbundet. 

Professionsråd; Kommer att vara 190527. De ska diskutera den nya specialistordningen. Det 

har även kommit nya generella lärandemål. Tre sektioner har inkommit med synpunkter på 

dessa. 

Thomas mailar ut nya och gamla mål, både generella och specifika så att vi kan komma med 

synpunkter på dessa inför mötet. 

Thomas hör även med Charlotte Cruzander hur vi ligger till i revideringen, om det är aktuellt 

med att någon från Förbundet medverkar vid vårt nästa möte för att jobba med frågorna. 

Vi tar även upp frågan gällande vilket namn våran specialitet ska ha. Förslagen har varit 

”Pediatrik” eller ”Barn- och ungdomars hälsa”. Vi är överens om att vi önskar att vi blir 

specialister i Pediatrik då det bäst beskriver det vi arbetar med, barn i alla olika situationer; 

Klinik, Skola, Habilitering m.m. 

Fysioterapi 2019; Vi har ej fått svar från Kicki Löwing ännu gällande utbildningsdagen. Om 

hon tackar ned till detta frågar Marita Lena Ekström Ahl i stället. 

 

§ 11 Kontakta med motsvarande Hab & Ped-styrelsen i Norge (mail) 

Frågan skjuts upp till nästa möte. 

 

§ 12 Lagra digital information; 

Frågan skjuts upp till nästa möte. 

 

§ 13 Nästa möte; 

Fysiskt möte 190610 på SöS. 

 

§ 14 Mötet avslutas. 

 

 

 

 

 

 

Stina Törner                         Cecilia Mårtenson                   Thomas Airio 



Ordförande     Sekreterare                    Justerare 

 

 

 
 

 

 

 

 


