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Dagens agenda 

 

Föregående minnesanteckningar 220517 lades till handlingarna 

 

Lägesrapport inom vårdval fysioterapi 

Några aktiviteter efter senaste mötet 17 maj 

Åsa sammanfattar nedan punkter på aktiviteter inom vårdval fysioterapi 

• 2/6 Nätverksträff innehåll : Nära vård, kunskapsstyrning, NPÖ/Journalen, 

1177 e-tjänster och informationssäkerhet, stöd- och behandlingsplattformen 

• Politiken har beslutat att det ska göras en genomlysning av 

ersättningsmodellerna för vårdval vårdcentral och vårdval fysioterapi. 

Oberoende konsulter kommer göra detta, inte helt klart ännu men troligen 

blir det två forskare inom området vårdval (Lunds universitet), som kommer 

utföra uppdraget. Planen är att den görs under hösten och presenteras efter 

årsskiftet och blir ett underlag för beslut förfrågningsunderlaget 2024. 

• Region Värmlands avtal gällande Exorlive, enligt mailutskick i juni 

• Vårdgivarwebben, utvecklingsledare har jobbat med att uppdatera 

information om vårdval fysioterapi. Behöver hela tiden hållas levande, så 

meddela gärna om ev ytterligare uppdateringar behövs. 

• Kunskapsstyrning; arbetsgrupp artros (fysiodeltagande privat och egen regi) 

har möte i den här veckan + Reumatikerförbundet har lanserat digital 

atrosskola enligt utskick från Mårten.  

https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/samverkan-avtal-och-vardval/vardval/vardval-fysioterapi/utvecklingsgrupp
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• Utveckling av utdatarapporter i rapportportalen, arbete pågår med att 

utveckla utdata tillsammans med verksamhetsanalytiker.  

• Avstämning med HR strateg om karriärsutvecklingsmodell och 

specialistutbildningstjänster. Underlag för beslut i Hälso- och 

sjukvårdsledningen gällande specialistutbildningstjänster, är snart klart och 

ska tas upp på dess ledningsmöte. I egen regi pågår också arbete kring 

karriärsutvecklingsmodell för fysioterapeuter mfl, kvarstår ett arbete 

gällande kompetensanalys och strategi för hela Region Värmland (PV, 

specialistvård, habilitering, BUP, Psykiatri mfl).  

• Föreläsning om kodning och indata för privat regi nyetablerade + övriga 

intresserade inom vårdval, ett tillfälle i förra veckan och samma innehåll i 

eftermiddag. Enligt utskick till alla privata i juni. 

• Vida grafisk bild för att lättare hitta för privat regi. Åsa jobbar med detta, 

men ett ganska tidskrävande jobb. Kan förhoppningsvis presentas på 

vårdvalsråd under hösten. 

• 1177 basutbud vårdtjänster (workshop med IT och ngr fysiorepresentanter 

privat + egen regi) Inbjudan av IT, som dock igår ställde in workshopen. 

• Besök till alla vårdcentraler inom vårdval VC, där det också finns 

fysiomottagning kommer Åsa delta 

 

Chefsbyten inom PVR 

Josef berättar om chefsbyten inom PVR, Robert Sjödén är ny verksamhetschef för 

Rehabilitering och hälsa, verksamhetsområdet omfattar Asyl- och flyktinghälsa, 

Dietister allmänmedicin Karlstad, Enheten för stressrelaterad ohälsa, 

Primärvårdsrehabilitering och Rehabiliteringskoordinatorenheten. Johannes 

Thernström är ny enhetschef inom primärvårdsrehabiliteringen och Malin Jern är 

tillförordnad enhetschef (Henrik Thörnqvist föräldraledig).  

 

Gruppverksamhet 

Erfarenheter gällande gruppverksamhet inom hälso- och sjukvården. Sedan i våras 

finns inga restriktioner gällande grupper från smittskydd Region Värmland, men 

patienter rekommenderas att använda munskydd i hälso- och sjukvårdens lokaler 

och PVR utgår ifrån försiktighetsprincipen, vilket innebär något färre patienter vid 

exempelvis patientskolor i mindre lokaler.  

 

Införande av primärvårdskvalitet rehabilitering 
Diskussion med utgångspunkt från nedan bild, Åsa och Josef har påbörjat ett arbete 

med implementeringen av primärvårdskvalitet och hur data ska fångas. 
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Vid dagen möte kommer vi fram till att: 

• Bjuda in alla chefer inom vårdval fysioterapi och ev några utsedda 

fysioterapeuter, till genomgång av medrave och rapporter som är kopplade till 

fysioterapi. Vi föreslå att medarbetare från företaget medrave håller i denna 

genomgång men att en inledning görs av förslagsvis Åsa eller Josef för att 

tydliggöra var vi är i Region Värmland i införandet av primärvårdskvalitet och 

syftet med detta. Åsa kommunicerat med medrave för ett upplägg och tidsplan. 

• Fortsätta arbetet med utveckling av journalmall för att fånga data, mer 

strukturerad journalföring med fasta val. Utdatarapporterna kan inte fånga 

fritext. Vi är eniga om att utveckla detta stegvis. Åsa och Josef har haft ett 

uppstartsmöte med IT. 

 

Förtydliga syfte och innehåll för forum inom vårdval fysioterapi 
Vid nätverksträffen 2/6 fick utvecklingsgruppen i uppgift att förtydliga syfte och 

innehåll för de forum som finns inom vårdval fysioterapi 

• Vårdvalsråd för verksamhetschefer och enhetschefer 

• Nätverksträff för fysioterapeuter egen regi och privata regi chefer bjuds in 

• Utvecklingsgrupp 

 

Åsa har till dagens möte gjort ett utkast med skrivningar kring syfte, deltagare, 

antal tillfällen/termin samt innehåll. Diskuterar idag förtydliganden som behöver 

göras i detta utkast, Åsa kommer skicka ut en uppdaterad version till 

utvecklingsgruppen för synpunkter. Planen är sedan att detta tas upp på ett 

kommande vårdvalsråd. 

 
Fysioterapeut med specialistkompetens 
Under 2023 kommer det finnas en möjlighet att som specialist enligt 

fysioterapeuternas specialistordning söka en höjd ersättning, Förutsättningarna är 

bibehållet prestationskrav samt att specialistfysioterapeuterna handleder, utbildar 

och erbjuder mentorskap till kollegor under specialistutbildning i första hand inom 

region Värmland. Specialistfysioterapeut ska dessutom vara ett kompetensstöd till 

hela regionen samt ha ett fördjupat ansvar att initiera och delta i utvecklingsarbeten 

inom yrket. Vi kommer fram till att en arbetsgrupp behöver tillsättas under hösten, 

där utvecklingsledare och fysioterapeut med specialistkompetens ingår samt gärna 

ngn medarbetare. Josef har möjlighet att delta och Regin Dahl har också meddelat 

att han är tillgänglig till denna arbetsgrupp.   

Innehåll för kommande nätverksträffar  
Vid nätverksträffen i våras inkom en del förslag på innehåll till kommande träffar 

• Aktuellt inom kunskapsstyrning och nära vård 

• Stöd och behandlingsplattformen, smärtbehandling 

• Hjärtrehab 

• Vilka team finns inom specialistvården? Hur kan vi samarbeta 

primärvård/specialistvård? 

• Hälsofrämjande arbete 

• Generiska modellen rehab-Rehabplan-Patientkontrakt 

• PVR norra pilottest kring triagering via 1177 

• Digitala besök 

 

Idag pratar vi också om att Regin Dahl skulle kunna berätta om 

specialistutbildning. Därutöver kan det vara aktuellt att ha en 

diskussion/genomgång kring medrave och primärvårdskvalitet. 
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Sandra tar med sig och frågan till kollegorna i Grums, vad de ser som angeläget att 

ta upp på nätverksträff. Vi pratar också om Våld i nära relationer, PVR har redan 

erbjudit fysioterapeuterna kompetenshöjning inom detta område så det är inte 

aktuellt på en nätverksträff, men skulle kunna erbjudas digitalt vid annat tillfälle till 

de privata fysioterapeuterna om intresse finns. Vi pratar också att diskutera SIP 

(Samordnad individuell plan) på en nätverksträff (Cosmic linc). 

 

Kommande möten 
• Vårdvalsråd oktober, digitalt möte 

• Utvecklingsgrupp månadsskiftet okt/nov 

• Nätverksträff nov  

• Ev Utvecklingsgrupp dec? 

 

Åsa ska skapa en teamsgrupp för utvecklingsgruppen, för att kunna jobba i 

gemensamma dokument exempelvis dokument kring forumen inom vårdval 

fysioterapi. 

 

Tack för dagens möte! Åsa står för minnesanteckningar och återkommer med 

datum för ovan möten.  

https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/samverkan-avtal-och-vardval/samordnad-individuell-plan

