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Välkomna till Nätverksträff för  

Vårdval fysioterapi 

 

Alla deltar fysiskt på nätverksträffen, vi planerar inte för ett hybrid-

möte utan alla är på plats. Fysioterapeut deltar från samtliga verksam-

heter, för de verksamheter som har flera fysioterapeuter så bör minst 

en delta, men gärna fler.  

 

Program: 

• Jonna Thernström och Emilia Niklasson arbetar med kunskapsstyrning inom 

Region Värmland, de kommer ge information om vad som har hänt inom 

kunskapsstyrningen sedan förra nätverksträffen 2 juni och vad som är på 

gång inom området, kopplat till fysioterapi. 

• Madeleine Palmeby är fysioterapeut på CSK och jobbar med hjärtrehabilite-

ring, hon kommer berätta om kranskärl- och hjärtsviktspatienten från ny dia-

gnos till primärvård. Vi kommer prata om när patienter söker fysioterapeut 

för sina hjärtproblem men att vi också möter patienter med hjärtdiagnos som 

söker för andra besvär. Vi kommer också få information om pågående im-

plementering av det personcentrerade vårdförloppet för hjärtsvikt och fysio-

terapeutens del i detta.   

• Morten Thorup är sjukgymnast inom primärvårdsrehabiliteringen egen regi 

och har ett stort engagemang inom artros. Han kommer berätta vad som hän-

der och har hänt i BOA registret. Vi kommer också få kopplingen till kun-

skapsstyrningen och det arbetet som nu har gjorts inom Region Värmland i 

en GAP-analys, gällande de personcentrade vårdförloppen för höft- respek-

tive knäartros. 

• Regin Dahl är fysioterapeut inom vårdvalet privat regi och specialist i Primär 

Hälso- och Sjukvård, han kommer berätta om specialistutbildning och speci-

alistkompetens. Kompetens är avgörande för att kunna möta framtidens be-

hov, med god vårdkvalitet och hög patientsäkerhet, att det blir fler fysiotera-

peuter med specialistkompetens är ett sätt att möta detta behov. Kan en spe-

cialistutbildning eller dom 6 stegen i karriärutvecklingsmodellen vara något 

för dig?  

• Till vårens nätverksträff har vi engagerat Inger Karlsson sjukgymnast som 

många år arbetat på KMTI, men numera jobbar på ortopedmottagningen. 

Vid dagens nätverksträffmöte kommer vi ta en kort stund prata om vad vi 

vill att Inger går igenom vid vårens nätverksträff.  

 

 

Välkommen! 

 

Mvh Åsa Hedeberg Vårdvalsenheten 

Tid 
Fredag 18 nov 2022  
Kl. 09.00 – 15.00 
Fika finns från 08.30 
 

Plats 
Samlingssalen CSK 
(Nära sjukhusbiblioteket och re-
staurang Solsidan) 
Centralsjukhuset  
Karlstad 
 
 

Målgrupp 
Fysioterapeuter/sjukgymnaster 
Vårdval Fysioterapi 
Chefer Vårdval Fysioterapi 
 

Sista anmälningsdag 
11/11-2022 
 

Anmälan till 
Åsa Hedeberg 
asa.hedeberg@regionvarm-
land.se 
010-8317743 
 

Kostnad 
Nätverksmötet är kostnadsfritt.  
Vi bjuder på fika men inte lunch, 
reserverar dock bord på Solsidan 
om det finns intresse att luncha 
tillsammans. 
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