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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. För verksamheter som har startat upp inom 

vårdval fysioterapi under 2022, så bör alla fysioterapeuter samt verk-

samhetschef delta. 

 

Innehåll: 

Förmiddag 

• Linnea Grankvist och Kristin Törnqvist arbetar med att samordna arbetet 

med Nära vård i Värmland. De berättar om den länsgemensamma mål-

bilden och det fortsatta arbetet med att ta fram en färdplan. Tid finns 

också för dialog och frågor. 

• Camilla Staaf och Jonna Thernström arbetar med kunskapsstyrning inom 

Region Värmland. De kommer ge information om kunskapsstyrningens 

struktur och hur du som medarbetare kan påverka innehåll.  Styrkan med 

att nationellt handha plattformen för sammanställt material. Planerar 

också att gå igenom ett personcentrerat vårdförlopp från Gap-analys till 

fortsatt implementeringsarbete.   

• Gemensam diskussion om upplägg och innehåll, för kommande nät-

verksträffar inom Vårdval fysioterapi. Tänk gärna igenom innan nät-

verksträffen! 

 

Eftermiddag 

• Liselott Sellstedt från Region IT ger aktuell information och frågestund 

om 1177 och e-tjänster, det kommer också ges kort information om Vi-

siba care som är regionens plattform för videosamtal med patient. 

• Monica Ask är informationssäkerhetssamordnare och kommer ge 

information samt svara på frågor kring informationssäkerhet inom 

Hälso- och sjukvård. 

• Birgitta Hjerpe från Region IT ger aktuell information och svarar på frå-

gor kring tjänsterna NPÖ (Nationell Patientöversikt) och Journalen 

(Journal via nätet). 

 

Gunilla Häggstad, Henrik Hjort och Jan Hellberg från Region IT kommer 

delta, för att svara på andra eventuella IT-frågor. 

 

Välkommen! 

 

Mvh Åsa Hedeberg Vårdvalsenheten 

Tid 
Torsdag 2 juni 2022  
Kl. 09.00 – 16.00 
Fika finns från 08.30 
 

Plats 
Galaxen 
Regionens hus 
Rosenborgsgatan 50 
Karlstad 
 
 

Målgrupp 
Fysioterapeuter/sjukgymnaster 
Vårdval Fysioterapi 
Chefer Vårdval Fysioterapi 
 

Sista anmälningsdag 
29/5-2022 
 

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

Kostnad 
Nätverksmötet är kostnadsfritt.  
Vi bjuder på fika men inte lunch. 
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