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Forum och kommunikationskanaler inom vårdval fysioterapi 

Inom vårdval fysioterapi finns tre forum etablerade: Vårdvalsråd, Nätverksträff för fysioterapeuter samt 

Utvecklingsgrupp. Nedan tabell ger en sammanfattande bild över syfte, deltagare, upplägg och innehåll 

för dessa forum. Därutöver finns ytterligare kommunikationskanaler som sammanfattas på sid 2 i detta 

dokument.   

Forum Vårdvalsråd Nätverksträff för 
fysioterapeuter 

Utvecklingsgrupp 

Syfte Vårdvalsrådets syfte är att 
utveckla Vårdval fysioterapi 
som system. Vårdvalsrådet är 
en träffpunkt för chefer 
anställda både inom egen regi 
och privat regi, det är ett forum 
där frågor kring både drift och 
utveckling kan lyftas. Rådet kan 
vara beredande instans inför 
beslut och det ger möjlighet till 
dialog med vårdvalsenheten.  

Nätverksträffarna ska bidra till att 
fysioterapeuter inom vårdvalet 
håller sig uppdaterade inom 
fysioterapi på primärvårdsnivå, det 
är ett led i att säkra en god och 
nära vård. Nätverksträffarna är en 
träffpunkt för fysioterapeuter inom 
vårdval fysioterapi och ska ge 
möjlighet till kollegialt utbyte. 
 

Utvecklingsgruppen inom vårdval 
fysioterapi ska främja samverkan 
mellan privat regi, egen regi och 
vårdvalsenheten samt ha fokus 
på utveckling av vårdvalet.  
Karaktären på mötena är dialog 
och det är ett forum av 
”arbetande karaktär”. 
Utvecklingsgruppen kan vara en 
beredande instans till vårdvalsråd 
och nätverksträffar den har 
mandat att ta beslut i vissa 
utvecklingsfrågor ex upplägg för 
en utbildning, justering av 
journalmall. 

Deltagare Utvecklingsledare och 
controller vårdvalsenheten. 
Chefer inom Vårdval fysioterapi 
ev. ersättare 
+ ev. inbjudna gäster 
 

Utvecklingsledare vårdvalsenheten 
Fysioterapeuter inom vårdvalet 
egen regi och privat. Chefer bjuds 
också in. Fysioterapeut deltar från 
samtliga verksamheter, för de 
verksamheter som har flera 
fysioterapeuter så bör minst av 
dom delta, men gärna fler. 
+ ev. inbjudna gäster 

Utvecklingsledare och controller 
vårdvalsenheten. Fysioterapeuter 
och/eller chefer i utvecklings-
gruppen, som är utsedda av 
vårdvalsrådet.  

Upplägg 1 gång/termin vanligtvis digitalt 
möte. Minnesanteckningar 
skrivs och publiceras på 
vårdgivarwebben. 

1 gång/termin halvdag eller heldag 
fysiskt möte. Bildspel som används 
publiceras på vårdgivarwebben 

2-3 ggr/termin, möjlighet att 
delta fysiskt eller digitalt. 
Minnesanteckningar skrivs och 
publiceras på vårdgivarwebben. 

Innehåll • Aktuella driftsfrågor, tex 
tolkning av förfrågnings-
underlag, efterlevnad av 
riktlinjer ex tillgänglighet och 
nationella riktlinjer. 
Information gällande ex 
kodning, utdata 

• Utvecklingsfrågor, tex 
revidering av förfrågnings-
underlag, implementering av 
primärvårdskvalitet rehab 
indikatorer, utformning av 
ersättningssystem för att 
bidra till nära vård, kunskaps-
styrning 

• Kompetenshöjning inom 
efterfrågade områden ex 
hjärtsvikt, neuro, EDS, psykisk 
ohälsa, smärta 

• Erfarenhetsutbyte ex digitala 
besök, hälsofrämjande arbete 

• Verksamhetsutveckling ex Stöd 
och behandlingsplattformen, 
1177 

• Uppdatering inom aktuella 
ämnen som Nära vård, 
kunskapsstyrning, 
kvalitetsregister, 
primärvårdskvalitet och 
specialistutbildning 

Har ett uppdrag att föreslå en 
gemensam målbild för vårdval 
fysioterapi, ett arbetsmaterial 
finns och nya viktiga aspekter i 
detta är:  

• Nära vård 

• Kunskapsstyrning 

• Primärvårdskvalitet  
 

Möjlighet för utvecklingsledare, 
för att lyfta frågor och få input 
från den kliniska verksamheten. 
Utvecklingsgruppen är delaktiga i 
att skapa agendan för 
nätverksträffar.  
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Övrig information och kommunikationskanaler 

Förutom de tre forum som har beskrivits i detta dokument, finns ytterligare kommunikationskanaler 

för att få information som har betydelse inom vårdval fysioterapi exempelvis:   

• Inom vårdval fysioterapi erbjuds och i vissa fall kallas det till digitala genomgångar, dessa kan 

exempelvis handla om: kodning, rapportportalen, Medrave, 1177. 

 

• Information på vårdgivarwebben, Region Värmlands externa webbplats exempelvis finns 

information om:  

o Förfrågningsunderlag, blanketter, minnesanteckningar för vårdvalen  

o Smittskydd  

o Hjälpmedelsservice och ortopedtekniska hjälpmedel  

o Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård  

o Nära vård 

o Tolk 

o Avgiftshandbok 

På vårdgivarwebben finns också prenumerationer inom flera av ovanstående områden 

 

• Nyheter på intranätets startsida exempelvis:  ”Digitala föreläsningar för hållbar hälsa startar 

på torsdag”, ”Inspirationskonferens om god och nära vård den 17 november”. 

 

• Prenumerationer från Region Värmlands intranät (nås via intranätets startsida och 

nyhetsrum i menylisten överst på sidan) exempelvis:  

o Nyhetsbrev Nytt om vårdsystem ex information om cosmic, sökord och 

kodning. 

o Nyhetsbrev Chef, innehåller chefsnyheter inom Region Värmland där vissa 

delar också berör verksamhetschefer privat regi i vårdvalen.   

 

• Vida är Region Värmlands dokumenthanteringssystem (nås via intranätets startsida och 

verktyg i menylisten överst på sidan). Här finns de styrande dokument som i flera fall också 

gäller Vårdval fysioterapi privat regi exempelvis vårdrutiner, Cosmic dokument, KVÅ-listor, 

informationssäkerhet. 

 

• Rapportportal och Medrave, här finns utdata för vårdval fysioterapi.  

 

• Vårdvalsenheten skickar ut begränsad information till de privata cheferna inom Vårdvalet (en 

del av denna information bör spridas från verksamhetschef till fysioterapeuterna) i första 

hand är det information som inte sprids via ovan kanaler. Utvecklingsledare inom Vårdval 

fysioterapi ansvarar för utskicken och ofta kommer informationen internt från annan enhet 

inom Region Värmland ex Försäkringsmedicinska kommittén, smittskydd, 

klassifikationsenheten. 

 

Dokumentet är utarbetat av utvecklingsgruppen vårdval fysioterapi: Ulf Ackerblad, Bart Kila, Sandra 

Awad, Josef Genelöv och Åsa Hedeberg 


