
Välkomna
Nätverksträff vårdval fysioterapi

Samlingssalen

Centralsjukhuset Karlstad
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Fysioterapi Hagfors AB 

Karin Jansson Ski & Fysio

Praktikertjänst AB, Kasernhöjden 

Marika Paulin Arvika

Tingvalla Naprapatklinik AB

Annorlunda fysioterapi

Fryksdalshälsan FysioTehab AB

Klarälvskliniken AB

Sport och rehab AB

Prima vård Töcksfors

Prima vård Arvika 

Capio Grums Capio Kristinehamn

Servicehälsan Kil och Karlstad 

Hammarö fysioterapi 

Åsa Berglund AB 

FD Fysio AB 

Markus Jansson Fysio AB 

Evomed AB

Vakans Primärvård fysio

Torsby sjukhus 



Inför dagens program:

Liten tillbakablick från nätverksträffen juni 2022 

Nätverksträff juni 2022

• Nära vård

• Kunskapsstyrning

• 1177 och e-tjänster

• Informationssäkerhet

• NPÖ

• Journalen på nätet

• Innehåll kommande 

nätverksträffar

Vida:INS-25598-v.1.0 Forum och kommunikations-

kanaler inom vårdval fysioterapi

Nätversträff fysioterapeuter
Syfte:

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.

Innehåll:

• Kompetenshöjning inom 

efterfrågade områden ex hjärtrehab, 

neuro, EDS, psykisk ohälsa, smärta, 

atros

• Erfarenhetsutbyte ex digitala besök, 

hälsofrämjande arbete 

• Verksamhetsutveckling ex Stöd 

behandlingsplattformen, 1177 

• Uppdatering aktuella ämnen ex. 

Nära vård, kunskapsstyrning, 

kvalitetsregister, primärvårdskvalitet 

och specialistutbildning



Samtycke vid egen vårdbegäran 1177, egen regi:

Förslag formulering för privat vårdgivare:

” Om du har varit hos någon annan vårdgivare, 

t.ex region Värmland,  behöver vi…”

”samtycker du att vi tar del av din journal från 

annan vårdgivare?”

Sista svarsalternativet kan då ändras till ” har ej 

varit hos annan vårdgivare”.



Program 2022-11-18 

Nätverksträff vårdval fysioterapi
Hålltider Innehåll

8.30 Fika

9.00 - 9.10 Inledning Åsa Hedeberg

Utvecklingsledare vårdvalsenheten

9.10 - 9.30 Aktuellt inom kunskapsstyrningen Jonna Thernström och Emilia Niklasson

Utvecklingsledare kunskapsstyrning

9.30-12.00 Hjärtrehabilitering Madeleine Palmeby

Sjukgymnast CSK

12.00-13.00 Lunch Reserverat bord solsidan

13.00-13.30 Atros Morten Thorup

Sjukgymnast fysioterapimottagningen Säffle

13.30-14.00 Specialistkompetens inom fysioterapi Regin Dahl

Fysioterapeut Hammarö fysioterapi

14.00-14.20 Fika

14.20-14.40 Inför vårens nätverksträff:

Inger Karlsson, Marika Henriksson och Rebecca Johanson 

sjukgymnaster med uppdrag på ortopedmottagningen CSK 

kommer delta. Innehåll ?

Åsa Hedeberg

14.40-14.50 Förbättringsarbete, för att som privat vårdgivare inom vårdvalet 

hitta ex en vårdrutin i Vida.

Åsa Hedeberg

14.50-15.00 Avslutning av dagen Åsa Hedeberg



Inför vårens nätverksträff:
Torsdag 27 april

Heldag Galaxen Regionens hus

Bland annat så kommer Inger Karlsson, Marika Henriksson och Rebecca 

Johanson sjukgymnaster, med uppdrag på ortopedmottagningen CSK dela med 

sig av sina kompetenser. 

1. Flera fysioterapeuter inom vårdvalet har efterfrågat Ingers kompetens inom 

ryggrehabilitering, diskutera mer vad ni vill han hon föreläser om inom rygg 

rehabilitering…..precisera så hon kan rikta föreläsning och diskussionen.

2. Diskutera om det finns annat inom fysioterapi och ortopedi som ni vill höra 

om/diskutera på nätverksträff när Inger, Marika och Rebecca deltar. 

Precisera vad inom ortopedi, så de kan rikta föreläsning och diskussion.

Skriv ner svar på både fråga 1 och fråga 2!



Vida förbättringsarbete, som är på gång 



Avslutning av dagens nätverksträff

Hoppas vi syns torsdag 27 april

Förslag??????

Hör gärna av er med inspel till 

föreläsningar, diskussioner…. och 

om du har kompetens du vill dela 

med dig av till nätverket  


