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Val av mötesordförande Maria Eklund
Val av mötessekreterare Helena Neymark B
Föregående minnesanteckningar
Forum Fysioterapis vara eller icke vara? Jenny, verksamhetsutvecklare för
vårdval fysioterapi saknar arbetsgrupp kring planering och utformning av
Forum Fysioterapi. Det beslutas att Maria K och Jenny gör en skrivelse till
samtliga chefer för fysioterapeuterna i Värmland angående behovet av en
arbetsgrupp för att även i fortsättningen kunna erbjuda kåren ett gemensamt
tillfälle för utveckling och utbildning.
Forum Fysioterapi 18/4 och 23/4. ”Fysioterapeut som primärinsats, möjligheter
och utmaningar”. Se separat program på http://www.liv.se/For-vardgivare-ochsamarbeten1/Hjalpmedel-habilitering-och-rehabilitering/Habiliteringrehabilitering-och-hjalpmedel/Sjukgymnastik---Utvecklingsgruppen/
Något aktuellt från BEON-arbetet? Respons från lärosätena på mailutskick
avseende hur en nyutexaminerad fysioterapeut är rustad för att arbeta som
primärinstans? Se bilaga
Nuläge diabetesrådet; Trögt med diskussioner med primärvårdsrehab vilken
roll fysioterapeuten ska ta gällande BEON fas 2
Nuläge Astma KOL-rådet; • Under våren planeras ett pilotprojekt med
teamutbildning för Astma KOL-team (fysioterapeut ingår) i samarbete med
KTC, Kliniskt träningscentrum. Utbildningen riktar sig mot några vårdcentraler i
Karlstad kommun • Respektive professionsnätverk behöver definiera behov
av utbildning inom nätverk och för att driva fortbildning. Eva Jonasson, Per
Jernberg, Emil Eriksson och en person från Primärvårdsrehab är
kontaktpersoner • Översyn av socialstyrelsens riktlinjer för vård vid Astma och
KOL 2017 har nu publicerats • Certifiering av Astma KOL-mottagningar på
vårdcentralerna pågår. Samarbete med fysioterapeut ingår.
Vem ska ansvara för www.liv.se/utvecklingsgruppen? Skjuts upp till nästa
möte.
Uppdatering av rollups och framtagning av nya. Fysioterapeuter inom
reumatologi har erbjudit sig att göra en rollup inom reumatologi. Maria K kollar
med läraren på designskolan, Kristina Grubb MAR i Karlstad kommun och
Inger Bergkvist Fysioterapeut Primärvårdsrehab. Helena gör lista på alla hittills
anmälda och skickar ut till berörda att det är bra om alla gör klart uppdatering
eller nytt förslag till nästa möte med utvecklingsgruppen. Skriv ut befintligt
dokument från hemsidan gör ändringsförslag direkt på papperet, skanna och
skicka till Maria.
Återkoppling från möte 9e mars med e-hälsa. LiV. Skjuts upp till nästa möte.
Återrapportering från Forum Värmland/Nätverk för fysioterapeuter inom psykisk
ohälsa. Mycket givande dag som vanligt. Berikande att vara med som
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representant för nätverket för psykisk ohälsa. Maria E Visar broschyrer som
kan beställas från www.fysioterapeuterna.se
13. Övriga frågor;
• Carin Karlsson fysioterapeut, hjärtrehabilitering, CSK anser att det behöver
läggas upp en plan för inhämtning av kunskap för fysioterapeuter även
gällande hjärtsvikt i BEON på samma sätt som man strävar efter inom Astma
KOL och diabetes. Vidare frågar Carin om utvecklingsgruppen vet mer om
planerna för utbildningstjänsterna för fysioterapeuter inom LiV.
Utvecklingsgruppen har ingen mer information utan hänvisar till Cheferna i den
här frågan.
• Justeringar bör göras i utvecklingsgruppens distributionslista. Maria K gör
detta.
• Maria K informerar om att Centrum för Klinisk Forskning, CKF, anordnar ett
seminarium gällande gestaltande terapi den 12/4, och ett annat om insatser vid
sömnstörning den 17/5. Den 6/9 blir det ett seminarium om E-hälsa där
programmet ännu inte är klart.
• Maria K berättar om pågående studie ” Kan olika typer av larm inom
slutenvården minska antalet frakturer” Uppsala Örebro. Kontakta Maria K för
mer info.
• Förslag från Caisa Hedlund att bjuda in Eva Stjernström till nästa möte med
utvecklingsgruppen för att rapportera om sin utredning gällande rehabilitering i
LiV.
• Den 25/5 kl. 10-12 disputerar Hanne Söberg Finnbråten, sjuksköterska, om
Healthlitteracy inom diabetes på KAU sal 1A305
• Arbete pågår inför Forum Värmland 2019, program på gång gällande bland
annat diabetes
• E-Fyss; för kännedom finns det nu 36 diagnoser i e-Fyss
14. Nästa möte torsdagen den 31/5 kl 9-12 i konferensrummet, Centrum för
Klinisk forskning

