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1

Dagens ordförande Regin Dahl.
Val av sekreterare Eva Eliasson som nästa möte är ordförande. Mötet
hålls då digitalt via Teams.

2
Minnesanteckningar godkänns och läggs till handlingarna.
3
E-postlistan
Regin Dahl åtar sig att administrera listan. Vi uppmuntrar nu alla att via sina
arbetsplatser upplysa alla nyanställda att anmäla sig till Regin Dahl för att
läggas in. Det samma gäller vid byte av mejladress av annat skäl.
post@hammarofysio.se
4
Kunskapsstyrning och styrdokument diabetes på vårdcentral.
Annika Kjellman går igenom styrdokument för diabetesvården på
vårdcentral. Samtidigt introducerar hon hur processbeskrivningar för de
olika vårdförloppen, som det arbetas med inom kunskapsstyrning, kommer
att finnas synliga på Vida. De finns som GRB-dokument. Sök under
endokrina sjukdomar i trädet.
En ny websida, kunskapsstyrningvard.se har startat där några förlopp finns
beskrivna och ytterligare några nya startas under hösten.
Processbeskrivningen i Vida delas in i Utreda, Behandla och Följa upp. I
processen kan alla aktuella vårdprogram, rutiner, checklistor och websidor
läggas in och vara klickbara. Diabetes är ej ett angivet vårdförlopp men
processen är snart klar för publicering i Vida. I vårdförloppen är
patientkontrakt och individuell vårdplan en viktig del i den personcentrerade
vården.
5. Genomgång av broschyrer för fysisk aktivitet vid olika
sjukdomstillstånd.
Det beslutas att vi ej uppdaterar dessa broschyrer längre utan planerar att
använda de som arbetas med nationellt. Förslag på dessa är framtagna.
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6. Rapporter
Astma-Kol rådet. Inget möte har hållits. Man tar fram kriterier för att
kunna nationellt certifiera Astma-Kol mottagningar.
Diabetesrådet. Representation från fysioterapi är vakant. Frågan har lyfts
med enhetschef på CSK och nu är det klart att Linus Svartvik ft CSK
kommer att representera i diabetesrådet samt ansvara för öppenvård inom
diabetes på CSK. Representation från primärvården saknas fortfarande.
Generellt vill mötet uppmuntra till att på arbetsplatser inom primärvården
lyfta frågan kring rehabilitering vid diabetes. Får vi remisser, hur jobbar vi,
kan vi påverka för att patienter skall få större tillgång till rehabilitering? Vi
behöver visa oss och vår kunskap för patienters skull.
Cancerrehabilitering. Inget nytillkommet. Utvecklingsarbete skall
återupptas i takt med ökad resurs och anpassat coronafokus. Inom
öppenvård finns på CSK 1.4 tjänst.
Levnadsvanor FYSS revideras och kommer i ny upplaga 2021. Ett nytt
nationellt vårdprogram för levnadsvanor kommer. Det ligger ett HCLärende om digital rökavvänjning via några vårdcentraler i syfte att öka antal
personer som slutar röka.
7. Övriga frågor
Maria Klässbo: I BOAS årsrapport 2019 står det om Terese Jönsson som
gjort en avhandling på resultat från BOA
https://portal.research.lu.se/portal/en/publications/a-supported-osteoarthritisselfmanagement-program-for-people-with-knee-andor-osteoarthritisoutcomes-and-factors-associated-with-response(67c76b88-82d9-4b0c-b27939745f4b77b3).html och om projektet i Säffle gällande konditionstest av
personer med artros.
Forum Värmland hålls helt digitalt16 februari 2021.
Region Värmland är ansvariga och temat är implementeringsforskning.

Nästa möte sker digitalt via TEAMs 10 december kl 13-15.
Det innebär att vi bjuder in dig som är intresserad av att delta och
representera från ditt arbetsfält. Vi är utvecklingsgruppen, tillsammans!
Man kan behöva bjudas in till TEAMs för att kunna delta.
Är du intresserad så hör du av dig via mejl till Eva Eliasson, som är
ordförande nästa gång, så är jag behjälplig med detta.
eva.eliasson@regionvarmland.se
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