
Minnesanteckningar Fysioterapi utvecklingsgrupp 

4/5- 2022 

Närvarande: Regin Dahl, Maria Klässbo, Kristina Grubb, Tyra Thorn- Andersen, Eva Eliasson, Caisa 

Hedlund, Josef Palenius.  

Ordförande: Ulrika Sälgeback,  

Sekreterare: Malin Svärd 

 

1. Genomgång av föregående minnesanteckningar.   
o Malin lägger ut en inbjudan i facebookgruppen inför nästa möte för 

utvecklingsgrupppen.  

2. Caisa Hedlund presentation: Programområde, NPO Rehabilitering, 

habilitering och försäkringsmedicin. Område samverkan. 
o Fokus på individer med medfödda funktionsnedsättningar, öka samspelet 

mellan rehab, hab. Och försäkringsmedicin.  

o Går igenom processen och ansvariga/deltagare från nationell, regional och 

lokal nivå. 

o Går igenom status för pågående insatsområde 

▪ Traumatisk hjärnskada 

▪ Rehabilitering och försäkringsmedicin- covid 19 

▪ Stöd för implementering av generisk modell (generell modell) för 

rehab och delar av försäkringsmedicinskt arbete. 

▪ Går igenom modellens punkter. Bla. Tidig bedömning, 

rehabiliteringsplan, teambaserat, samordning av åtgärder. 

▪ Gap-analys pågår- Cheferna har som uppdrag att i sina 

verksamheter analysera vad för gap det finns mellan hur de 

arbetar nu och hur kunskapsstödet rekommenderar. 

▪ Region Värmland med i nationell referensgrupp och stötta 

regionerna i detta arbete.  

▪ Mer info finns på SKR. 

▪ Gränssnittet och samordning vid övergång till vuxensjukvård för barn 

och ungdomshabiliteringens målgrupp 

▪ Försäkringsmedicinskt kunskapsstöd och ledningssystem 

▪ Nytt för 2022- traumavård 

 

o Diskussion om kunskapsstödet och hur det ska och kan användas för att det ska 

vara lätt för patienten och för oss själva i det kliniska arbetet. 

o Ofta saknas det en struktur för vårdförloppet och det är otydligt för både oss i 

professionen och för patienten. – Vilket den generiska modellen 

förhoppningsvis gör tydligare.  

o Nationell kunskap styrning vård- tips om länk. 

o Flertalet remisser för vårdprogram ligger med slutdatum 14 juni. 

▪ Cancersjukdomar, endokrina sjukdomar, kvinnosjukdomar och 

förlossning, nervsystemets sjukdomar, njur- och urinvägssjukdomar, 



perioperativ vård- intensivvård och transplantation, reumatiska 

sjukdomar.  

3. Område Samverkans uppdrag 
o Leda och stödja utveckling för strukturer för att möjliggöra intern och extern 

samverkan. Region Värmland, kommuner, privata aktörer, förbund, 

myndigheter och andra intressenter. 

o Går igenom hierarkin och delarna.  

o Framtidens Värmland med jämlik och nära vård. 

 

4. Samtal om psykiatrins avsaknande av underlag. 
 

5. Rapporter  
o Eva Eliasson: Bemanning inom slutenvården något kritiskt, många som slutar.  

o Ulrika Sälgeback: Fördjupande seminarier om levnadsvanor pågår. Länk 

nedan:  

 

6. Övriga frågor:  

Regin: Ersättning för specialister, Ska i sommar upp på politisk behandling pga låg ersättning. Få 

upp ersättningen till normal nivå för Värmland ligger efter. Han pratar mer om det nästa möte.  

Maria berättar att det gjorts en indisk studie som bekräftar hennes avhandling om att kapsulära 

mönstret i höften inte finns. 

 

7. Nästa möte: 6 september 2022 kl 10-12.  

Ordförande: Malin Svärd 

Eva medverkar inte resterande del av året pga arbetssituation. 

Tyra medverkar inte i september.  

Bjuda in Kristin Törnqvist- Prata om Nära Vård- Ulrika Sälgeback gör det. 


