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Protokoll – Specialitetsgrupp Fysioterapi 

 

Lokal 

Teams 

Mötesdatum och tid 

2021-11-24 

Kl 09.15-11.30 

Protokollförare 

Representant för specialiserad 

vård, Borlänge/Säter 

 

Närvarande: Malin von Hofsten, Rikard Norrlén, Maja Myrén, Jeanette Sigfusson 

Nordgren, Maria Rosell, Helena Jonspers, Carina Zakrisson Berg, Karolina Hoback, 

Johanna Almséus, Marie Nordström, Åsa Redborn, Jenny Hellmark, Angelica 

Helander 

Frånvarande: Helena Gustafsson Soling, Birgitta Back 

 

 Beslut: Val av sekreterare för mötet  

Jenny Hellmark Ger/rehab Borlänge-Säter  

 

 Information: Nulägesrapport från AKA  

T3 handledare har lämnat feedback till Uppsala universitet om att studenter inte varit 

tillräckligt förberedda och att bedömningskriterier är diffusa. Framkom att på höstens 

kurser T3 så är tentamen för fysiologi och anatomi efter praktik. På vårens kurser 

ligger tentamen före praktiken vilket innebär att studenterna har olika förkunskaper 

vid VFUn beroende på om de genomför den på våren eller hösten.   

16 av 18 beställda FVU platser till vårtermin är fyllda. Termin 5 är den termin som det  

genomgående är svårast att hitta platser till.  

Projektet på Mora lasarett att nyanställda får inskolning enligt peer-learningmodel har 

lagts ner eftersom intresset från både anställda och ledning var låg. Utvärdering 

påvisade att tid inte har funnits och att det är svårt att tillämpa. Fysioterapin i Falun, 

Ludvika och Mora planerar att nyanställda i framtiden ska ha en utsedd mentor vilket 

fungerat väl i andra yrkeskategorier i vården.  

 Information: Nulägesrapport från fortbildningssamordnare för ft/sg verksamma 

i primärvården  

Primärvårdens fysioterapeuter och sjukgymnaster har nyligen haft 

fortbildningsdag med tema kognition.  

 



Fysioterapeuter och sjukgymnaster i primärvården har på bred front fört in besök 

via Min vård appen. Tyvärr har det saknats samordnare/projektledare vilket gjort 

att införandet inte gått som förväntat.  

 Information/dialog: Nulägesrapport och aktuella frågor från Termer och 

begreppsgruppen/VISUS projektet. 

Inget nytt. Arbete inför att nytt journalsystem ska komma pågår.  

 

 Information och dialog: Bassängverksamhet i Region Dalarnas regi samt i 

samverkan med länets kommuner  

 

Malin von Hofsten är kontaktperson gällande kontraktsskrivning mellan kommun 

och region för bassängträning. Ett avtal skrivs/kommun. Kommunerna håller med 

bassäng. Regionen kan gå in och betal specifik utrustning tex taklift och är även 

intresserade av att vara med och stötta kommun med specifika anpassningar när 

ny bassäng byggs. Alla verksamheter behöver se över om och i sånt fall i vilken 

omfattning och på vilket sätt (fasta tider eller enstaka besök enligt 

överenskommelse som faktureras Regionen) de behöver tillgång till bassäng.  
 

 

 

 Information: Bäckenbottenrehabilitering – nuläge. 

 

Bäckenbottenutbildning har genomförts på bred front till primärvårdens 

fysioterapeuter/sjukgymnaster. Uppföljningstillfälle är inplanerat till v.48. Några 

fysioterapeuter/sjukgymnaster med fördjupade kunskaper inom 

bäckenbottenrehabilitering finns i länet och önskvärt är att utbildning sker av 

fysioterapeut/sjukgymnast i Borlänge, Norra/Västra området samt i 

Ludvikaområdet för att hela länet ska vara täckt kompetensmässigt. 

 

Förslag på arbetssätt är att alla fysioterapeuter/sjukgymnaster i primärvården som 

gått grundutbildningen tar emot de patienter de får till sig med 

bäckenbottenproblematik. Om den fysioterapeut/sjukgymnast som får patienten 

till sig inte känner sig kompetent att ta patienten kontaktar hen i första hand sina 

kollegor i primärvården med fördjupade kunskaper i området för stöd i 

hanteringen av patienten. Därefter kan, om behov finns, 

fysioterapeuter/sjukgymnaster i den specialiserade vården kopplas in.  

 

Viktigt att det får bli en successiv övergång då patientgruppen är ny för 

primärvårdens fysioterapeuter/sjukgymnaster. Förteckning av vilka 

fysioteraputer/sjukgymnaster i primärvården som har högre kompentens inom 

bäckenbottenrehabilitering behöver tas fram och delges specialitetsgruppen för 

spridning. Likaså behöver en uppdragsfördelningsbeskrivning tas fram för 

spridning via specialitetsgruppen.  

 

 Information och dialog: Nätverk funktionella tillstånd 



 
Patienter med funktionella tillstånd ska behandlas där de söker sin vård. Nätverk 

för fysioterapeuter/sjukgymnaster inom region dalarnas verksamheter håller på att 

bildas för att vi ska bli bättre på att ta hand om dessa patienter. Finns önskemål 

att ingå i nätverket lämnas uppgifter om detta till Maria Rosell via 

specialitetsgruppens områdesrepresentanter. Uppföljning av representanter och 

uppdragsbeskrivning görs på kommande specialitetsgruppsmöte i januari. 

 

 Information: DHC tar över TENS från MiT 

 
Dalarnas hjälpmedelscenter (DHC) tar över TENS från MiT från årsskiftet. Malin 

von Hofsten skickar mail om information gällande detta till specialitetsgruppens 

representanter som i sin tur får vidarebefordra till alla i sitt ansvarsområde.  

Nya riktlinjer för TENS kommer att skrivas under våren 2022.  

 

 

 

 Information och dialog: Nuläge i våra respektive verksamheter 

 

De flesta enheter har inte någon större påverkan av Covid i nuläget. I Falun finns 

dock ett högt inflöde av post-Covid patienter till det postcovidteam som upprättats 

inom specialiserad vård. Generellt är det ett högt tryck på primärvården - särskilt 

för läkare och sjuksköterskor men även fysioterapeuter/sjukgymnaster. Många 

patienter börjar åter komma för rehab efter att operationer återupptagits (som i 

början av pandemin ställts in) samt att fler patienter vågar söka vård. 

Bemanningen av  fysioterapeuter/sjukgymnaster är på de flesta enheter i 

Regionen god. På Barn och ungdom är det just nu och framöver brist på 

fysioterapeuter/sjukgymnaster på grund av föräldraledigheter och kommande 

pensionering. 
 

 

 Beslut: Behandlingsriktlinjer att godkänna  

Fysioterapeutisk riktlinje för patienter med klimakteriebesvär – godkänns.  

 

 Övriga frågor 

Information: Sara Ekstrand ersätter Rickard Norrlén under våren 2022 som 

representant för primärvården, Västerbergslagen. 

 

Information: Praktikförfrågningar från ft/sg med utländsk legitimation tas med   

career. 

 



Betalningsansvar skoförhöjning pga benlängdsskillnad efter operation åligger 

den enhet som upptäcker benlängdsskillnaden och bedömer att åtgärd 

behövs.  

Dags att förlänga våra AKA-uppdrag. Meddela Malin von Hofsten om 

synpunkter på en förlängning av nuvarande AKA finns.  

 

 

 Kommande möten 2022: 

26/1, 30/3, 25/5, 28/9, 30/11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


