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Särskilt inbjudna Eva Stjernström 

 

1. 
Inledning och val av sekreterare för dagens möte 

Dagens ordförande Ulrika Sälgeback hälsade alla välkomna. En 

presentationsrunda gjordes. Caisa Hedlund valdes till sekreterare för dagens 

möte och tillika ordförande och fikafixare till nästa möte. 

2. 

Föregående minnesanteckning 

Föregående minnesanteckning gicks igenom och lades till handlingarna.  

- Helena Neymark tar emot minnesanteckningar och ser till så att de 

publiceras på hemsidan.  

- Jenny Aschberg ansvarar för maillistan 

3. 

Framtidens rehabilitering och kunskapsstyrningen i det nationella 

programområdet Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin 

Eva Stjernström, ledningsstrateg, var särskilt inbjuden för att ge en 

lägesrapport om Framtidens rehabilitering och arbetet i det nationella 

programområdet där Eva är Uppsala- Örebro regionens representant i det 

nationella arbetet.  

Eva berättade om några delar i utredningen om Framtidens rehabilitering:  

- Utreda förutsättningar för en utredningsenhet på CSK. Arbetet pågår. 

- Utreda hur teambaserad rehabilitering ska ske i primärvård. Eftersom det 
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pågår en omorganisation inom Område öppenvård har det arbetet inte 

påbörjats ännu. 

- Utreda förutsättningarna för en rehabiliteringsavdelning på 

Centralsjukhuset 

- Integrera Frykcenter som en mer naturlig del i omhändertagandet av vissa 

patientgrupper. 

Hon föreslår också att alla tar del av Anna Nergårdhs utredning ”God och 

nära vård- En primärvårdsreform” SOU 2018:39 där teamarbete beskrivs på 

ett bra sätt. 

Eva berättade om kunskapsstyrningen, se bildspel. Det finns 24 olika 

programområden och dessa har kommit olika långt i sitt arbete. För 

programområdet rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin pågår 

etableringsarbete.   

  
4. 

Fysioterapeuternas nationella strategi för e-hälsa och digitalisering  

Punkten bordlades och Maria Klässbo tar punkten till nästa möte 

 
5. 

Fysioterapins dag inträffar årligen 8 september, vad ska vi göra i 

Värmland?  

Mötet diskuterade om aktiviteter ska genomföras. Mötet ställer sig positiva 

till att enheterna anordnar aktiviteter, men dessa ska förankras med den 

lokala ledningen. Vill man i samband med aktiviteterna låna 

Utvecklingsgruppens rollups kontakta Fysioterapimottagningens reception 

på CSK (054-615228). 

 

6 

Forum Värmland 14 februari 2019 

Maria Klässbo berättade att 100 deltagare hittills har anmält sig. 

Utbildningsradion kommer.  

 

 

7. 

Ståträning med ståfällo 

Maria Klässbo visade bild på hur man kan ståträna med ståfällo.  

 

8 

Konditionsträning för personer med funktionsnedsättningar 

Nedsatt syreupptagningsförmåga har en stark koppling till nedsatt hälsa. 

Eftersom många funktionsnedsättningar kan medföra svårigheter att träna 

konditionen så finns det nu några alternativ för detta bland annat, NuStep, 

som är en sittande crosstrainer. Det finns tungt vetenskapligt stöd för 

konditionsträning och med NuStep. Will Murphy kommer till Säffle 4 

februari kl 8.00. I Arvika ska man ha den på prov.  
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Hur löser vi frågan med att stå för utsatta grupper samt träna kondition Mia 

Måseide och Beate Spangen kollar upp vilka regler som gäller.   

 

9 

Rapport angående tillgång och efterfrågan på olika yrkesgrupper 

http://www.regionvarmland.se/wp-
content/uploads/2017/03/Rapport_19.pdf 

 
  

Rapporten visar att det är brist på sjukgymnaster/fysioterapeuter och att 

denna brist kommer att öka. 

 

10. 

Övriga frågor 

Rapport från Astma KOL rådet: Eva Jonasson har lämnat en skriftlig 

rapport där det framgår att den utbildningsdag som rådet arrangerade i 

höstas var välbesökt och fick bra respons. Omhändertagandet av patienter 

med KOL exacerbation var en av punkterna och då är rehabilitering en 

viktig del i omhändertagandet.  

 

Rapport från Diabetesrådet: Helena Neymark rapporterar att hon och 

Anna Jonsson ska delta i en processgrupp som ska revidera vårdprogram för 

diabetes. Detta efter att en revisionsrapport har identifierat en stor variation 

och otydligheter vad gäller ansvar och roller kring uppföljning av 

diabetesvården. Helena kommer att eventuellt lämna sin plats i rådet under 

våren då hon ska arbeta mer med Kvinnors hälsa.  

 

Rapport från cancerrehabilitering: Eva Eliasson rapporterade från 

cancerrehabilitering. Det behöver skapas en struktur för 

cancerrehabilitering. Ett stort utvecklingsarbete behöver ske för att 

cancerrehabilteringen ska implementeras. Nytt reviderat vårdprogram 

kommer under 2019. Evas uppdrag har ändrats från årsskiftet och 

rehabilitering finns inte kvar i cancerrådet. 

 

Rapport från Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 

sjukdomsbehandling:  

Ulrika Sälgeback visade nytt material från Fysioterapeuterna som finns att 

beställa gratis på hemsidan. En FYSS i nytt format som riktar till 

http://www.regionvarmland.se/wp-content/uploads/2017/03/Rapport_19.pdf
http://www.regionvarmland.se/wp-content/uploads/2017/03/Rapport_19.pdf
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allmänheten finns nu utgiven ”Fysisk aktivitet som medicin”. Regionens 

nya lathund för FYSS finns att beställa. 

 

11. 

Nästa möte 14 maj kl. 9-11.45, spinneriet, Centralsjukhuset Karlstad.  

Inbjudna till nästa gång för att berätta om sina arbetsuppgifter på 

Regionhälsan: Lisa Tetzlaff och Andi Ziemilis, samt Regin Dahl om 

fysioterapi i Norge 

 

 


