
 Minnesanteckningar möte utvecklingsgruppen för fysioterapeuter i 
Värmland 
 Onsdag 2021-03-24 kl. 10.00- 12.00 

Plats Digitalt möte via TEAMS 

  

  

Minnesanteckningar Utvecklingsgruppen för fysioterapeuter i Värmland 

1) Till sekreterare tillika ordförande till nästa möte utsågs Maria Klässbo 
 

2) Minnesanteckningar från föregående möte lades till handlingarna 
 

3) Maria Klässbo berättade om artikel gällande Motivation till fysisk aktivitet och träning vid 
artros. Mycket kommentarer. Något för Forum fysioterapi, kontakt Lars Godhe 
vårdvalsenheten?, eller Madelen Johanzon. Tyra och Regin frågar dessa personer. Tyra 
skickar en artikel 

 

4) Mia Måseide ger återkoppling om arbetet med karriärutvecklingsmodellen. 

 
Sida finns på intranätet: http://livlinan.liv.se/Medarbetare/Karriar-och-
utveckling/karriarvagar-och-karriarutvecklingsmodeller/ 
 

5) Maria EH Larsson, 11.00 (15 min) 
Vår nya FoU-chef presenterar sig och sin forskning inom fysioterapi 
 

6) Rapporter 
- Astma KOL- rådet (Eva Jonasson) nedlagt, Eva vill bli borttagen från distributionslista 
- Diabetesrådet (Linus Svartvik, CSK) inte meddelat något 
- Cancerrehabilitering (Eva Eliasson) 

-  
- Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (Ulrika Sälgeback) 

 
 



7) Övriga frågor: 
Caisa Hedlunds. Finns någon fysioterapeut med specialistkompetens i Mental hälsa i 
Värmland?  Caisa Hedlund har i uppdrag att genomföra en förstudie för vård, 
behandling och rehabilitering vid lätt till medelsvår psykisk ohälsa och undrar om det 
finns någon förteckning över vilka fysioterapeuter som har olika 
specialistkompetens? 

8) Ingela Marklund informerar: Forskningsmottagning har inrättats där två 
forskningssjuksköterskor har anställts. Nu främst forskning kopplat till Covid-forskning.  

9) Forum Värmland 2022 14 februari. 
10) Artrosskolor kan nu anordnas via Teams. Visiba Care (rutin Vida) har använts i Kil och 

ska använda, inte så bra på gruppnivå, kräver mycket bandbredd. Vuxenhab får 
använda Teams, men chatten får inte användas 

11) Nästa möte kan vi diskutera digitala lösningar inom fysioterapi, effektivt ur ekonomi 
kontra patienteffekt 

12) Rehabiliteringens roll i exempelvis primärvården på möte till hösten, Kristina Grubb 
 

Nästa möte 2/6 kl 10, Helena Neymark inbjudan via Teams med kallelsen 
Bjuda in Ulrika Thufvesson verksamhetschef hälsa och rehabilitering till nästa möte 


