
Minnesanteckningar från möte i utvecklingsgruppen för fysioterapi i Värmland 220119 

 

Deltagare: Maria Klässbo, Tyra Thorn-Andersson, Ulrika Sälgeback, Regin Dahl, Eva 

Eliasson samt Karin Zeitelberg som skriver minnesanteckningarna idag. 

 

Minnesanteckningar från förra mötet gås igenom, inget tillägg eller följddiskussioner om 

dessa utan de läggs till handlingarna. 

Maria informerar om att Kicki Nordström har fått etikprövningstillstånd för en studie om 

Fibromyalgipatienter med långvariga smärta som behandlats av ett multiprofessionellt team 

på Smärtcentrum i Göteborg. De kommer att efter teambehandlingen delas in i två grupper 

varav en får styrketräna och en dansa frigörande dans. Pengar till projektet söks nu men i 

dagsläget är det få patienter att tillgå. 

Ulrika redogör kort för ett webbinarium hon just deltagit i i samband med lanseringen av det 

nationella vårdprogrammet vid ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling. 

Webbinariet spelades in och kommer inom kort att ligga på kunskapsstyrningvard.se          

Här ligger även vårdprogrammet. Finns också här nationelltklinisktkunskapsstod.se 

Ulrika berättar vidare att hon är med och undervisar på ST-läkarnas utbildningsdag 9 februari 

om sjukdomsförebyggande arbete. 

Maria berättar om vårdval Fysioterapi, utvecklingsgruppen Fysioterapi som går att kan läsa 

om på region Värmlands vårdgivarwebb. 

Eva kommer just från ett möte med Region Dalarna och delger oss att de har 

multiprofessionella specialitetsgrupper som kunskapsstöd till primärvården. Chefer ingår i 

grupperna så att beslutsfattande kan ske. Föreslår att Caisa Hedlund bjuds in till nästa möte.  

Eva vill rätta till en uppgift från förra mötet: Cancerrrådets gapanalys angående vårdprogram 

är överskickat till kunskapsstyrningsrådet som fattar beslut om ifall något skall göras och iså 

fall även vad. RCC har hållit en inspirationsdag för Fysisk aktivitet vid cancer i november. 

Det finns sedan en tid en Facebook-grupp som heter fysioterapeuter/sjukgymnaster i 

Värmland som är öppen för alla FT/SG att gå med i. Allt som rör oss kan diskuteras där. 

Maria föreslår att inbjudan till utvecklingsgruppen möten kan läggas ut där. 

Diskussion om Utvecklingsgruppen förs: Hur ska den fungera vidare? Det finns inget 

officiellt uppdrag utan den ”hänger lite i luften” Några arbetsgivare har ställt sig lite frågande 

till medarbetares deltagande. 

Eva tar upp att en ny organisation kommer att formas där alla sluten- och primärvårdsenheter 

skall finnas under ett paraply med en ledning (?) (ev. med några få undantag) 

Dagens sekreterare känner att detta var en intressant och trevlig inblick i gruppen men att den 

i nuläget inte är rätt forum för en kommunanställd sjukgymnast och beslutar sig för att lämna 

igen. 

Ulrika tar ordförandeskapet nästa möte som hålles 220504 kl 10-12 

https://kunskapsstyrningvard.se/
https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/vardprogramochvardforlopp

