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Utvecklingsgruppen sjukgymnastik  

   
Handläggare Datum Diarienummer 

Maria Eklund 2018-01-18  

 

 Plats: Konferensrummet, Centrum för klinisk forskning (CKF), Spinneriet 

Karlstad 

 

Närvarande: 

Erica Lind, Smärtcentrum (del av tiden) 

Marie ”Hilda” Hildén, Vuxenhabiliteringen 

Fredrik Åkerblad, Vuxenhabiliteringen 

Jenny Aschberg, Vårdvalsenheten 

Helena Neymark, Rehabiliteringsenheten CSK 

Maria Eklund, Enheten för Stressrelaterad ohälsa 

Maria Klässbo, Centrum för Klinisk forskning 

Anette Persdotter Rosengren, Öppenvårdspsykiatrin 

Ulrika Sälgeback, Rehabiliteringen Specialistvård 

Morten Thorup, Säffle fysioterapimottagning 

Eva Eliasson, Rehabiliteringen specialistvård (del av tiden) 

Maria Gerke, Torsby sjukhus (via skype) 

 
  

1. Ordförande för mötet är Maria Klässbo och till mötessekreterare valdes 

Maria Eklund. 

 

2. Försäkringsmedicin presenterar sig i 5 minuter. Punkten stryks. 
 

3. Föregående minnesanteckningar gicks igenom och lades till 

handlingarna.  
 

4. E-hälsostrateg Cecilia Karlsson deltar via skype, då hon missat att hon 

skulle delta vid vårt möte idag. Frågan vi ville diskutera med henne var 

hur vi kan motverka att e-hälsa leder till fysisk inaktivitet och social 

isolering, frågan är väckt av fysioterapeuter på Vuxenhabiliteringen. 

Cecilia beskriver att arbetet med e-hälsan har som mål att möjliggöra 

jämlik vård, öka förmågan till god hälsa och öka förebyggande 

möjligheter bland annat. Hon berättar om ”Stöd och 

behandlingsplattformen” som finns och som används vid ”KBT via 

nätet” vid oro, ångest, depression och sömnsvårigheter. KBT via nätet 

finns under behandlingsdelen, men under stöddelen, som precis nu är i 

startgroparna att tas i bruk kommer bl a digitala fysioterapeutiska 

träningsprogram att kunna läggas ut, även artrosskola och FYSS mm. 

För att nå plattformen loggar patienten in via 1177 och där kan 

behandlaren och patienten föra en dialog. Cecilia föreslår att hon 

kommer till Utvecklingsgruppen och demonstrerar plattformen så snart 

som möjligt, vi enas om fredagen 9/3 kl 10-12 i konferensrummet på 

CKF. Hon tycker vår först ställda fråga är allt för ”vid” att diskutera, 

men vi beslutar att följa upp den diskussionen nästa gång. 

 

5. Planering inför Forum Fysioterapi 18/4 (morbrors ådra) och 23/4 

(Galaxen). Jenny Aschberg, Caisa Hedlund och Anette Persdotter 
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Rosengren har bildat en arbetsgrupp och börjat spåna på innehållet. Vi 

diskuterar lite runt detta och arbetsgruppen fortsätter arbetet och 

kommer skicka ut en inbjudan inom kort. 

 

6. Nuläge Diabetesrådet. Helena NB har inget nytt att rapportera. 

 

7. Nuläge Astma KOL-rådet. Helena NB informerar efter rapport från 

Eva Jonasson, fysioterapeut i rådet, från senaste mötet 12/12 2017. Ett 

arbete är på gång med att certifiera Astma KOL-mottagningarna på 

vårdcentralerna i Värmland, i dagsläget är 5 mottagningar certifierade. 

Det har varit ett regionmöte för Astma och KOL Uppsala-Örebro, 25/10 

2017, nästa möte hålls i Karlstad 10/4. Ett av ämnena som då ska 

behandlas är ”Uppföljning av fysioterapeut efter exacerbation”. Övriga 

frågor som diskuterades på rådet var hur man ska kunna förbättra 

kompetensen vad gäller andningssjukdomar hos fysioterapeuter i LiV, 

Värmland saknar specialistkompetens inom området andningsområdet o 

riskerar att hamna i skymundan under pågående BEON-satsningar där 

främst rörelse-stödjeområdet hittills lyfts fram. Vidare lyftes behovet av 

vidareutbildning på högskolenivå för fysioterapeuter inom området, 

yrkesnätverk, hur vi kan höja patientgruppen med andningsrelaterade 

besvär och klinikanställning av fysioterapeuter. 

 

8. Vem ska ansvara för www.liv.se/utvecklingsgruppen? Helena 

Neymark kan tänka sig ta över uppdraget, men behöver stämma av med 

sin chef innan definitivt besked. Hon och Maria Klässbo håller 

kontakten kring detta. 

 

9. Uppdatering av roll-ups. Mötet fördelar ansvaret för uppdatering av våra 

roll-ups enligt följande: 

Diabetes typ 2 Helena Neymark 

Artros  Morten Thorup 

Kranskärl Ulrika Sälgeback 

Barn-Ungdom Ulrika Sälgeback 

Friska vuxna Ulrika Sälgeback 

Friska äldre Ulrika Sälgeback 

KOL  Eva Jonasson, Torsby? (tillfrågas av Helena N) 

Ångest  Anette Persdotter Rosengren 

Depression Anette Persdotter Rosengren 

Stroke  Mia Måseide o Lotta Nilsson? (Maria K frågar) 

Osteoporos Caisa Hedlund? (Maria K frågar) 

Demens  Kristina Grubb? (Marie H frågar) 

 

Maria Klässbo skickar ut (till samtliga sjukgymnaster på listan) och 

kollar intresse för att ta fram fler roll-ups för fler diagnosgrupper. Under 

en begränsad tid finns nu möjlighet att få dem designade via en kontakt i 

Göteborg som maria K har. Det finns också möjlighet att vi 

Fysioterapeuterna (fackförbundet) få hjälp med finansieringen. 

 

http://www.liv.se/utvecklingsgruppen
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10. Socialstyrelsens remissversion av riktlinjen ”Prevention och 

behandling vid ohälsosamma levnadsvanor”. Ulrika S presenterar 

förslaget där man fokuserar på tobaksbruk, riskbruk alkohol, otillräcklig 

fysisk aktivitet och stillasittande samt ohälsosamma matvanor. 

Remissversionen finns att läsa på socialstyrelsens hemsida Nationella 

riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 

och Ulrikas presentation läggs som bilaga till dagens protokoll. 

 

11. Anette Persdotter Rosengrens fråga gällande akupunktur. Frågan 

stryks. 

 

12. Övriga frågor. 

BEON. Maria K och Morten T lyfter frågan. När det gäller 

utannonseringen för de utökade tjänsterna inom primärvården där 

sjukgymnasterna/fysioterapeuterna ska jobba som primärinstans är enda 

formella kravet legitimation som fysioterapeut, flera har reagerar på 

avsaknaden av fler formella krav, bland annat ur patientsäkerhets aspekt, 

vilket också Caisa H har lyft från patientsäkerhetsenheten. Maria K 

skickar ut mail till lärosätena och efterfrågar kurs inriktad mot att som 

sjukgymnast arbeta som primärinstans. 

Forum Värmland 14/2. Nätverket ”Fysioterpeuter/sjukgymnaster inom 

Psykisk ohälsa” som hade nätverksträff 17/1 kommer finnas 

representerade vid posterutställningen/mingeltorget under Forum 

Värmland. Nätverket presenteras, den nyframtagna broschyren ” Fysisk 

aktivitet - din väg till bättre psykisk hälsa” kommer delas ut, 

behandlingsmetoder beskrivas och möjlighet finns att pröva någon 

övning. Roll-ups om fysisk aktivitet vid depression och ångest kommer 

också användas. Representanter från nätverket kommer finnas under alla 

pauser vid posterutsällningen. 

Utvecklingsgruppens G-mapp. Representanter i utvecklingsgruppen 

som ej har tillgång till g-mappen ansöker om detta via ”anmäl IT-

ärende”, välj ”servicedesk IT” och fyll i ”beställning” under typ av 

ärende och formulera att du vill få behörighet till mappen 

Gemensam/sjukgymnastiken/utvecklingsgruppen och att du har fått 

tillåtelse att bli insläppt av Maria Klässbo, under beskrivning. 

 

13. Nästa möte. Möte blir 22/3 kl 13-16 i konferensrummet på CKF, 

Spinneriet. Möjlighet att delta via skype finns, meddela i så fall Helena 

NB detta på mail (Helena.Neymark.Bachmeier@liv.se) några dagar 

innan. Maria E fixar fika och skickar ut dagordning. 

Dessförinnan demonstration av ”Stöd och behandlingsplattformen” på 

1177.se fredagen 9/3 kl 10-12 i konferensrummet på CKF, Spinneriet. 

 

http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer/preventionochbehandlingvidohalsosammalevnadsvanor
http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer/preventionochbehandlingvidohalsosammalevnadsvanor
mailto:Helena.Neymark.Bachmeier@liv.se

