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Norrlén, Åsa Redborn, Carina Zachrisson Berg, Helena Gustafsson Soling, Jenny 
Hellmark, Helena Jonspers, Marie Nordström, Caroline Sundgren, Maria Rosell, 
Angelica Helander, Johanna Almséus, Karolina Hoback 
 

 Beslutar att välja Karolina Hoback till sekreterare för mötet. 

 Beslutar att godkänna föregående protokoll. 

 Information från AKA: 

- Ca 180 personer deltog under Utvecklingsdagen. Utvärderingarna håller på 

att sammanställas. Endast 77 utvärderingar har inkommit varför 

påminnelse har skickats ut. Tankar finns kring att även fortsättningsvis 

kunna ha möjlighet att delta på distans. 

- Två utbildningshalvdagar kring bäckenbottenrehabilitering kommer hållas 

(juni och september). 

- Den 24-25/5 var det uppsatsseminarium för de som gått magisterutbildning 

inom fysioterapi på Högskolan Dalarna. AKA deltog den 25/6 då Regionen 

hade deltagare med. 

- Utvärderingar gällande vårens VFU håller på att sammanställas. 

Studenterna är generellt mycket nöjda. Bra feedback har inkommit från 

handledare. En handledarhalvdag planeras i höst, vecka 35. 

 

 Information från fortbildningssamordnare för primärvårdens 

fysioterapeuter/sjukgymnaster: 

 

- Marie Nordström kommer lämna över uppdraget till Birgitta Back från och 

med den 1/6. Marie kommer fortsätta vara kontaktperson för BOA-registret 

och Digital artrosskola. 

 

- Alla fysioterapeutiska enheter i primärvården ska gå in i Min vård. Detta 

har tidigare varit frivilligt. Fortbildning planeras. 

- Marie håller på att ta fram riktlinjer gällande klimakteriebesvär. Fysisk 

aktivitet och akupunktur har god effekt enligt studier. Det framgår dock inte 

hur akupunkturbehandlingen har utförts. Om någon har vetskap om studier 

kring detta, kontakta Marie. 

- Befattningsbeskrivning för fysioterapeuter inom primärvården har 

efterfrågats. Oklart om det ska finnas. Det finns inte inom den 

specialiserade vården. 



- Önskemål finns om att ha ett samverkansmöte tillsammans med OTA 

gällande råd och förskrivning av ortopedtekniska hjälpmedel. Behov finns 

av samsyn gällande riktlinjer. 

 

 Information från representant i Termer och begreppsgruppen: 

 

- En fråga har inkommit från primärvården gällande vilka tester som ska 

användas vid bedömning postcovid. Flera test finns i Take Care. Det är 

oklart om vissa test har olika namn men mäter samma sak. Angelica 

undersöker detta vidare och återkommer med besked. 

 

 Information och diskussion kring bassängverksamhet. 

 

- Region Dalarnas politiska ledning önskar att beslutet om 

bassängverksamhet i hälso- och sjukvårdens regi, som togs 2015, ska ses 

över. Tanken är ett de kommunala bassängerna ska samnyttjas och  

Regionens bassänger ska stänga som planerat. Malin von Hofsten har 

utifrån detta fått i uppdrag att kartlägga behov och ta fram riktlinjer för hur 

verksamheten ska se ut framöver. Malin ska sammanfatta det som 

diskuterades under mötet och skicka ut det till Specialitetsgruppen, som 

ska arbeta vidare med frågan. Malin återkommer angående tid för fortsatt 

diskussion. Den som har möjlighet får gärna se över evidens kring 

bassängträning. 

 

 Information om Kunskapsstyrning, programområde rehabilitering, habilitering, 

hjälpmedel och försäkringsmedicin. 

 

- Den lokala programområdesgruppen har möte 210528. Det kommer då 

förhoppningsvis beslutas om Specialitetsgrupp Fysioterapi ska finnas kvar 

och fungera som en lokal arbetsgrupp. 

 

 Information gällande bäckenbottenrehabilitering. 

 
- Det förslag som lämnats in till divisionscheferna gällande 

uppdragsfördelning mellan specialiserad vård och primärvård har fått 

positiv respons men inte godkänts ännu. Tanken är att det ska finnas ett 

nätverk av fysioterapeuter/sjukgymnaster inom primärvården som arbetar 

med dessa patienter. 

 

- Grundläggande utbildning i bäckenbottenrehabilitering (från specialiserad 

vård till samtliga fysioterapeuter/sjukgymnaster i primärvården) är planerad 

i juni och september (samma utbildning som ges vid två tillfällen). 

 

 Information och dialog kring nuläge covid i våra respektive verksamheter. 

 
- Inom akut specialiserad vård är läget något lugnare. Inom rehabilitering 

Falun är en stor del covidpatienter. Ett postcovidteam har startats upp dit 



primärvården (både kommunen och Regionen) kan remittera även icke 

sjukhusvårdade patienter för bedömning. Inom rehabilitering Borlänge, 

Avesta och Ludvika finns ett fåtal covidpatienter. Inom Habiliteringen börjar 

besöksfrekvensen återgå till det normala då flera patienter nu är 

vaccinerade. Barnkliniken har haft några få inneliggande post covid 

patienter. Syftet har framför allt varit att utreda och utesluta andra 

diagnoser. Inom hjälpmedelsområdet ses en del avbokningar med kort 

varsel. Inom primärvården, ser vi nu en ökning av postcovidpatienter som 

söker vård även på andra ställen än i Falun. En del har det mycket 

besvärligt med komplex problematik. Många patienter har inte varit 

inneliggande på sjukhus. Arbete pågår med att sprida information om 

ovanstående postcovidteam, ge internutbildning samt utforma 

behandlingsriktlinjer för fysioterapeutisk behandling efter covid. 

 

 Beslut gällande behandlingsriktlinjer. 

Fysioterapeutiska behandlingsriktlinjer vid stroke och Fysioterapeutiska 

behandlingsriktlinjer vid psykisk ohälsa kommer att skickas ut för påseende. 

Förslag på fysioterapeutisk behandling vid postinfektiöst tillstånd efter covid-19 

(postcovid) ska göras om till en behandlingsriktlinje och skickas därefter ut för 

påseende. 

 Kommande möten 29/9, 24/11 kommer ske via Teams. 


