Minnesanteckning
Utvecklingsgruppen för fysioterapeuter i
Värmland

1 (3)

Centrum för klinisk forskning och utbildning
Handläggare

Datum

Ingela Marklund

2019-09-12

Plats

Spinneriet, Centralsjukhuset Karlstad

Närvarande

Tyra Thorn-Andersson
Maria Klässbo
Eva Eliasson
Ingela Marklund
Regin Dahl
Mia Måseide

Diarienummer

Val av sekreterare tillika ordförande och fikafixare till nästa möte
Mia Måseide hälsade alla välkomna och Ingela Marklund valdes till
sekreterare för mötet.
Föregående minnesanteckningar
Mia har gjort en rättning av förkortningen av HCL i föregående
minnesanteckning.
Likheter och skillnader mellan fysioterapi i Sverige och Norge (
Regin ger en beskrivning över likheter och skillnader mellan svensk och
norsk specialistutbildning. Den svenska specialistutbildningen kommer att
förändras och ni kan läsa mer HÄR. Det som bland annat förändras är
handledarens roll som förstärks och att ansökningsprocessen ska förenklas.
I Norge ställs högre krav (master) på förkunskaper och
specialistkompetensen ger bland annat möjlighet till befogenhet att skriva
sjukintyg. I Norge finns även finansiering för handledare inom systemet.
Nytt uppdrag: Kliniska studier Sverige
Ingela berättar om sitt uppdrag som lokal Nodsamordnare och visar en
presentation av kliniska studier Sverige. Bildspel bifogas
minnesanteckningar.
Nytt bildmaterial. Temagrupp fysisk aktivitet och FaR
Flyttas till nästa möte.
Rapporter
•

Astma-KOL- rådet (Eva Jonasson)
Rådet bjuder in till Interprofessionell utbildningsdag 15 oktober,
Samlingssalen CSK, för alla yrkesgrupper med intresse för astma, allergi
och KOL. Anmälan görs via kompetensverktyget.
Rådet jobbar för bättre samverkan mellan kommunen och regionen för
de svårast sjuka med KOL och exacerbationer och en utbildningsdag för
fysioterapeuter/sjukgymnaster planeras under hösten. Eva kommer även
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vid samverkans möte mellan Arvika sjukhus och kringliggande
kommuner att prata om rehabilitering i hemmet.
Rådet arbetar för kunskapsutveckling inom rehabilitering för patienter
med astma och KOL och Eva J kommer att kontakta avdelningschef
Karin Lundberg angående fysioterapeut knuten till lungmottagningen.
•

Diabetesrådet (representant?)
Efter mötet kom svar från Helena Neymark B via Eva E om att det inte
finns någon ny representant med i diabetesrådet utan är vakant under
Helenas tjänstledighet (1 år). Däremot är Robert Sjöden representant
från primärvården i det diabetesprocessarbete (kartläggning av
diabetesvården i Värmland) som pågår sedan årsskiftet.

•

Cancerrehabilitering (Eva Eliasson)
Eva Stjernström håller i regionens process gällande det Nationella
vårdprogrammet. Eva S och Charlotta Gestblom kommer att ta upp
frågan om vårdprogrammet i kunskapsstyrningsrådet.
Det är svårt att fylla funktionen som representant från Värmland i den
sjukvårdsregionala cancerrehab-gruppen inom regionalt cancercentrum
(RCC) när man inte är med i eller har informationskanaler/forum i
övriga cancervården. Det är svårt att veta vad som pågår och det är svårt
att få ut information på hemmaplan.
Cancerrehabiliteringsgruppen inom RCC anordnar en fortbildningsdag
tvärprofessionellt om rehabilitering vid cancer i bäckenområdet. Den
sker i Falun 2020-05-14.
Det upplevs som att patienter med cancer inte får tillräcklig information,
råd och stöd när det gäller att vara fysiskt aktiva/träna under eller efter
sin cancersjukdom. Läkarens syn på detta är viktig och om läkaren
rekommenderar aktivitet och träning motiveras patienten starkare att
utföra den. Patienter har mycket att vinna på att vara aktiva och träna.
Riktlinjer finns och forskning gör dem allt tydligare med tiden.

•

Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (Ulrika
Sälgeback) Rapport sker vid nästa möte.

Övriga frågor
Listan: Fysioterapeuter i Värmland. Jenny Aschberg vill att någon tar över
uppdateringsansvaret för listan. Vi funderar till nästa möte på lämplig
kandidat.
DL-listan: Mia tar bort Elsa Svensson och lägger till Regin Dahl.
Forum Värmland 14 februari 2020, Temat är stärkande rörelse för
rörelseorganen; effektiva organisationsmodeller för personer med
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höftfrakturer och artros, motivationsprocesser, hälsovinster av
vardagsmotion. Mer information finns på www.kau.se/forumvarmland
Mia berättar att arbetet med specialisttjänster inom Region Värmland, nu
övergår i arbetet med karriärutvecklingsmodell. Vi bjuder in Eva Lindqvist
Österberg till nästa möte för mer information.
NuStep: Mia berättar om processen kring hur de fick tillgång till en NuStep
på fysioterapimottagningen, Sjukhuset i Arvika, en gåva från Westra
Wermlands Sparbank.

Nästa möte
Tisdag 3 december 09.00-11.45

Vid minnesanteckningarna
Ingela Marklund

