
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINNESANTECKNINGAR STYRELSEMÖTE FYSIOTERAPEUTERNAS 

SEKTION FÖR HABILITERING OCH PEDIATRIK, 2022-06-13 

 

Närvarande: Thomas Airio, Cecilia Mårtensson, Ida Edvinsson, Ebba Kling Odencrants, 

Annika Jernberg, Katina Pettersson och Lena Nygren-Bonnier.  

Frånvarande: - 

 

 

Ordförande: Thomas Airio 

Sekreterare: Cecilia Mårtenson 

Justerare: Ebba Kling Odencrants 

Lokal: Digitalt via Teams 

 

 

§ 1 Mötet öppnas av ordförande Thomas Airio. 

 

§ 2 Justerare; Ebba Kling Odencrants. 

 

§ 3 Föregående protokoll; 

Inga justeringar. 

 

§ 4 Anmälan om övriga frågor; 

 Lena och Ida anmäler en fråga gällande Riktlinjer för Obseitas. 

 

§ 5 Ekonomi;   

Företagskonto: 64 762 ,72 Skr 

Placeringskonto: 233 858 ,28 Skr 

Förläsare från Fysioterapi 2021 har nu fått betalt. 

Ebba tar kontakt med förbundet för att få första delen av vårt anslag utbetalt. 

 

§ 6 Sekreterare;  

Krumeluren; 

Cia sammanställer det som kommer in.  

Inget saknas från tidigare Resestipendiemottagare. 

Lena har frågat Sonja Andersson Marforio vill skriva något om sin doktorsavhandling; hon 

skriver gärna något till nästa nummer. 

  



§ 7 Sektionsnytt; 

Nästa deadline är i augusti. Sammanfattning av höstens kurser. Skriver vad Haboped 2023 har 

för tema. Ida sammanställer och mailar övriga styrelsemedlemmar. Skickar sedan in till 

förbundet innan semestern. 

 

§8 E-post;  

# Många bluff-fakturor i omlopp. 

# Fråga från en fysioterapeut om vi vet något om hur många fysios som arbetar inom skolan? 

Svar; hon får gärna lägga ut frågan i FB-gruppen samt sammanställa svaren och publicera i 

Krumeluren. 

 

§ 9 Facebookgrupp ansvarig; 

Nu 375 medlemmar. Inget särskilt att rapportera. 

 

§ 10 Frågor från Kine ang. Arbetsgruppen för förvaltning av Specialistordningen; 

Thomas har fått mail från Kine; hon önskar infall från styrelsen gällande vad vi menar med 

vissa termer, går igenom hennes frågor. Vi önskar kunna revidera små ord och instrument ofta 

(vid behov). Litteraturlistan bör kunna revideras när ny litteratur publiceras. Större ändringar 

bör göras i samband med kongress. 

 

§ 11; Remissvar till NPO Barn- och ungdomars hälsa, huvudvärk och SVH,migrän. 

Thomas har svarat på deras remissförfrågan. Det var mycket läkarorientarat. 

 

§12 Webbinarium Tobias Cronér; 

Thomas har jobbat med filmen Den kommer att läggas upp på Youtube och sedan publiceras 

en länk till den filmen i FB-gruppen och hemsidan. 

 

§ 13 Haboped 2023 förslag;  

Vi arbetar vidare utifrån Tema Smärta. Diskuterar olika varianter; långvarig smärta, 

funktionell smärta, Hab-perspektivet. Arbetet fortsätter.. 

 

§14 GM utbildning v.45;  

Ida kollar regelbundet. Sista anmälningsdag är i september, svar gällande deltagande kommer 

efter det. Innan får de bara svar att vi tagit emot deras anmälan. Vi publicera en blänkare i FB-

gruppen efter semestrarna. 

 

§15 EUPPT Florence oktober 2022;  

A) Principbeslut; Engagemang i styrelsen krävs. De som varit med längst prioriteras först. Har 

man sedan fått åka en gång får man stå tillbaka vid nästa tillfälle så att alla får möjlighet. 

B) Fortsatt 5 intresserade. Vi bokar in ett kort beslutsmöte nästa vecka. 

 

§ 16 Övriga frågor; 

Ida och Lena gällande riktlinjer för obesitas; 

Riktlinjerna vänder sig framför allt till beslutsfattare. Poängterar vikten av fysioterapeutiska 

insatser. Lena och Ida skickar in. 

  

§17 Nästa möte;  

  

2/9 9.30-16.00 Fysiskt Möte Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborg 

§18 Mötet avslutas; 



Ordförande Thomas avslutar mötet. 

 

 

 

Thomas Airio, ordförande                                                       Cecilia Mårtenson, sekreterare 

 

 

 

 

 

 

Ebba Kling Odencrants, justerare 

 

 

 

 

 

Tillägg från beslutsmöte 20/6 gällande deltagande EUPPT; 

Vi beslutar att alla intresserade kan åka. Vi överskrider den budgeterade posten för 

styrelsemedverkan vid internationella kongresser/konferenser men har en bra förklaring för 

det och då vi har en god ekonomi anser vi att det är berättigat. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 


