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Plats Poplitea, Smärtcentrum, Klarälvsentrén, CSK 

Närvarande Marianne Andersson, Erica Lind, Marie ”Hilda” Hildén, Karolina Petrov 

Fieril, Jenny Aschberg, Terese Karlsson, Helena Neymark, Maria Eklund, 

Caisa Hedlund, Maria Klässbo 

 

 

1. Valdes Helena Neymark ordförande och Maria Klässbo 

mötessekreterare. 

2. Föregående minnesanteckningar gicks igenom och lades till 

handlingarna. Åhörarkopior gällande Sunfit ska läggas ut på hemsidan. 

3. Jenny A läste upp diverse mail gällande Forum Fysioterapi. Kommun 

FT nöjda. Jenny ska träffa verksamhetschefer 

primärvårdsrehabiliteringen och kommer då att stämma av med dem 

gällande innehåll för 2018. Förslag vårdrutin akupunktur, skolor, npö, 

mer fokus på evidensläget och praktiska genomgångar. Syftet mailas ut 

till utvecklingsgruppen och till verksamhetschefer. Datumförslag 18/4 

Morbrors ådra och 23/4 Galaxen. Heldagar bokas. Förslag är att vi bildar 

en arbetsgrupp. 

4. Inbjudan Forum Värmland delades ut. Bra om vi har postrar gällande 

fysisk aktivitet vid cancer och psykisk ohälsa. 

5. Kunskapsunderlaget som arbetas fram via vårt fack, där Brita Bolin 

medverkar, skulle kunna presenteras på FORUM Värmland och 

FORUM Fysioterapi. Poster gällande detta skulle också kunna arbetas 

fram. 

6.  Maria K berättade om ett nystartat HTA projekt gällande 

fallförebyggande anordningar där även Caisa H medverkar. 

7. Information om utfall forskningsansökningar LiV och RFR gällande 

fysioterapeuter. 

8. Göran Karlström har fått tjänsten som chef för den Kliniska 

kunskapsstödsenheten. 

9.  Maria K informerade om CKF seminarier 7/12 ”Tandvård en del av 

hälso- och sjukvården” och 12/4 2018 ”Gestaltande terapier. 

10. Jenny Aschberg tar över ansvaret för att hålla listan över alla 

fysioterapeuter i Värmland uppdaterad. Förslag är att hon skickar ut en 

tabell med alla namn som studsar tillbaka och be övriga kollegor om 

hjälp med att få kontakt med eller stryka personer. 

11. Helena NB informerade från Diabetesrådet. Nytt arbetssätt gällande 

diabetes typ2 i primärvården. Indelning i okomplicerade, nydebuterade, 

komplicerade och de som är 85+. Ännu så länge oklart hur 

primärvårdsrehab ska ta sig an den här patientgruppen. Mer hänsyn 

behöver tas till neuropsykiatriska diagnoser vid svårinställd diabetes. 

12. Helena NB informerade från Astma KOL-rådet. Eva Jonasson är 

ledamot av rådet och uppmanas att delta i utv gruppen och rapportera 

från rådet. Maria K lägger till henne i vår DL-listan. Rådet hade sitt 

första möte den 19/9 och har redan anordnat utbildningstillfällen. Mer 

info finns på livlinan AKA-nätverk 
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13. Helena NB rapporterar från Carin Karlsson, CSK att man påbörjat ett 

arbete med att skriva ett vårdprogram hjärtsvikt. 

14. Helena NB rapporterar från Ulrika Sälgeback,CSK och Friskvården: 

Lathund FYSS delades ut. 7/12 och 13/12 kommer Ulrika S med flera 

att dela ut lathunden vid personalmatsalen CSK. 

15. Våra Rollups finns i Hjälpmedelsförrådet på Rehabenheten CSK. Vi 

bestämmer att vi ska uppdatera/komplettera dem och tar upp det på nästa 

möte. 

16. Maria K vill avsäga sig arbetet med att ansvara för hemsidan. Tar upp 

det på nästa möte. 

17. Maria K visar upp en lista med alla arbetsgivare som bekostar 

namnbyte. Caisa H anser att frågan kommer upp i samband med riktlinje 

vårdtitlar. 

18. Anette Persdotter Rosengren har fundering ang akupunktur. Jenny A 

kontaktar henne. 

19. Hilda berättar om farhågan från FT Vuxenhab att e-hälsa kan innebära 

att människor sitter ännu mer still och isolerar sig i hemmet. Vi pratar 

om vikten av att vara i en grupp mer andra. Beslutar att bjuda in e-

hälsostrateg Cecilia Karlsson till nästa möte. 

20. Maria K informerar om material som tagits fram av Socialstyrelsen 

gällande tillgång till fysioterapeuter. Materialet ligger i vår 

gemensamma G-mapp. 

21. Remissversion av nationell riktlinje ”Prevention och behandling vid 

ohälsosamma levnadsvanor” har utkommit. Ulrika S tar upp detta på 

nästa möte. 

22. Maria E berättar om den dåliga balans många med psykisk ohälsa har 

och hur de jobbar med basal kroppskännedom för att förebygga fall och 

frakturer. 

23. Caisa Hedlund rapporterar från nationellt frakturkedjemöte om ny 

Rapport från SBU om behandling av armfraktur hos äldre. (Rapport 

262/2017). I den framgår att personer med armfrakturer utan 

felställningar opereras i onödan samt att personer med osteoporos 

upplever att de inte blir tagna på allvar och att de får motstridig och 

felaktig information av hälso- och sjukvården. Frakturkedjemötet 

belyste att patienterna bör erbjudas osteoporosskola. 

24. Caisa Hedlund samordnar landstingets expertgrupp för fall. 

Vårdprogrammet för fall- och fallskadeprevention är snart klart och 

Socialstyrelsen har tagit fram en webbaserad utbildning som publiceras 

under december månad på Socialstyrelsens hemsida. Under våren 

kommer landstinget att anordna föreläsningar på temat.  

25. Maria K tar upp frågan gällande organisering av FT i LiV, utredning 

gjort av Eva Stjernström. Där framhålls vikten av fungerande nätverk. 

26. Helena NB informerar då om Henrik Törnqvists nej-svar på förfrågan 

om att skicka representant från västra till nätverket för kvinnor häls. 

27. Nästa möte 18/1 9.00-12.00 i Spinneriet plan 3. Maria K fixar fika, 

Helena NB fixar kallelse. 


