Minnesanteckningar 2017-01-11 Utvecklingsgruppen för fysioterapeuter
Plats: E3 Landstingshuset
Närvarande: Helena Neymark, Rehabiliteringsenheten CSK, Erica Lind, Smärtcentrum, Maria
Klässbo, CKF, Ulrika Sälgeback, Rehabiliteringsenheten CSK och Friskvården i Värmland, Tyra
Thorn-Andersen VC Västerstrand, Caisa Hedlund, Patientsäkerhetsenheten, Marianne
Andersson Rehabiliteringsenheten , Karolina Petrov Fieril PVR södra
1. Ordförande. Erica Lind
2. Sekreterare. Marianne Andersson
3. Tidshållare. Ulrika Sälgeback
4. Dagordning. Punkten om vem som tar över mejllistan flyttas till nästa möte eftersom
Fredrik Boström inte medverkar idag (föräldraledig) och Anette Holm hälsar genom Erica
Lind att hon fortsätter tills Fredrik är åter i tjänst. Punkten om vårdrutin akupunktur flyttas
till nästa möte då Frida Carlsson ej medverkar idag. Troligen har Frida inte fått kallelse till
dagens möte eftersom hon har bytt arbetsgivare och därmed mejladress. Marianne
kompletterar med Fridas nya mejladress.
5. Föregående mötesanteckning. Godkänns och läggs till handlingarna.
6. Presentation av de närvarande.
7. Diskussion om arbetssättet och arbetsfördelning i samt representanter till
utvecklingsgruppen:









Syfte och uppdrag formulerat sedan tidigare och finns på http://www.liv.se/Forvardgivare-och-samarbeten1/Hjalpmedel-habilitering-och-rehabilitering/Habiliteringrehabilitering-och-hjalpmedel/Sjukgymnastik---Utvecklingsgruppen/
Arbetsuppgifterna som ordförande, sekreterare och tidshållare är rullande på deltagarna i
arbetsgruppen. Att vara sekreterare innebär att nästa gång vara ordförande samt att kalla
till nästa möte. Hur ska vi få större delaktighet i dessa arbetsuppgifter samt i andra
arbetsuppgifter i gruppen, ofta är det några få som gör det mesta.
Maria Klässbo, Erica Lind och Ulrika Sälgeback möts digitalt för att diskutera vad som
ska kompletteras på hemsidan för att främja större delaktighet i arbetsgruppen.
Någon gång per år skicka ut info till alla via sändlistan för alla fysioterapeuter i Värmland,
om utvecklingsgruppen, då länk till hemsidan där syfte, uppdrag etcetera framgår
Finns ett Rehabchefsnätverk inom kommunerna, be Kristina Grubb få fram
representanter till utvecklingsgruppen från fler kommuner än Karlstad till
utvecklingsgruppen
Från PVR: Anders Persson Norra samt Torsby, Karolina Petrov Fieril PVR södra, Tyra
kontaktar Karin W-S, verksamhetschef PVR för representant från PVR västra och östra

8. Diabetesrådet: Helena Neymark rapporterar, se separat dokument. Saknas gör ännu
representant i rådet för diabetes typ 2, PVR utsedda att utse representant. Strax efter mötet
blev det klart att Anna Jonsson, enhetschef PVR norra blev representant.
9. Västerstrandsprojektet. Tyra berättar om Förbättrad tillgänglighet på vårdcentralprimär bedömning av fysioterapeut vid muskuloskeletala besvär, se två andra dokument.
10. Information om Forum Värmland 14/2 2017 på CCC. Del 1 kommer fokusera på KOL,
depression och kardiovasculär sjukdom. Maria Klässbo och Helene Hjalmarsson ansvarar
för planeringen. Postrar välkomnas och för mer information se hemsidan:
www.liv.se/forum-varmland
11. Uppdatera posters/rollups. Vem tar kostnaden? Ulrika kollar med nätverket för
hälsofrämjande sjukhus, HFS, där hon ingår som representant i gruppen tema fysisk
aktivitet.
12. Forum Fysioterapi. Marianne och Caisa rapporterar efter möten med Anna Marklew,
Mathias Karlsson och Eva Stjernström. Vi kommer fram till att vi avvaktar att slå ihop
nätverksträffarna för vårdval fysioterapi och övriga fysioterapeuter i/eller med avtal med
landstinget till i höst. Marianne kommer att återkoppla till Mathias Karlsson och ge förslag
på att starta upp strategisk grupp fysioterapi i väntan på att hennes efterträdare är på plats,
verksamhetsutvecklare för vårdval fysioterapi. Kort efter mötet blev det klart att Mariannes
efterträdare blir Jenny Aschberg som påbörjar sin anställning 2017-03-13. Marianne
rapporterar tanken från Mathias om strategisk grupp fysioterapi till Jenny.
13. Övriga frågor.
Hjärnstark – om hur motion och träning stärker din hjärna. Ulrika berättar om
föreläsning som arrangeras av Friskvården i Värmland, 2017-03-28 i Aula Magna kl 15.3018. Ingen anmälan. Kostnadsfri.
FYSS 2017. Ulrika berättar att hon fått i uppdrag av sin chef på Folkhälsa och
samhällsmedicin Anna-Carin Johansson att göra en lathund till årets upplaga. Maria undrar
hur implementeringen ser ut av FYSS 2017.
12. Nästa möte. Onsdag 5 april kl 8.30- 12 B1 Landstingshuset. Önskemål om fika
skickas till marianne.h.andersson@liv.se senast den 3 april. Punkter till nästa möte:
•
•
•
•
•
•

Vårdkedja Frakturprevention, Caisa Hedlund och Erica Lind
SAOH, forskningsprojekt på Fysioterapimottagningen i Säffle gällande artrospatienter,
Maria Klässbo
Karolina Petrov Fieril berättar om sin avhandling,
Forum Fysioterapi – utvecklingsgruppen kan vara delaktiga i planeringen inför höstens
första Forum Fysioterapi. Förslag på innehåll: FYSS 2017
Vårdrutin akupunktur. Återkoppling från Frida Carlsson.
SUNFIT, forskningsprojekt i Karlstad, Marianne Andersson

