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Närvarande: Maja Myrén, Jeanette Sigfusson Nordgren, Richard Norrlén, Åsa 
Redborn, Karolina Hoback, Marie Nordström, Carolin Sundgren, Malin von Hofsten, 
Angelica Helander, Maria Rosell 
Frånvarande: Carina Berg Zachrisson, Helena Gustafsson Soling, Jenny Hellmark, 
Helena Jonspers 
 

 Beslut att välja Maria Rosell till sekreterare för mötet. 

 Beslut att godkänna föregående protokoll. 

 Information från AKA: Alla VFU-placeringar klara för hösten, totalt 20 platser. 

Även fått förfrågan från Linköping gällande placering. Informationstillfälle till 

medarbetare som är intresserade av att vara handledare ges den 13/4. 

Utvärdering från hösten studenter där 81 % ger högsta betyg till Region 

Dalarna för sin VFU, mycket höga betyg till handledarnas bemötande, något 

lägre betyg gällande anpassning utifrån studenternas individuella mål. Se 

bifogat dokument. Handledarna upplever att de har fått mer tid och stöd för att 

förbereda och genomföra VFU-perioden. Nya handledare upplever att det 

känns tryggt att dela handledarskapet med erfaren kollega. Negativt att det i 

någon verksamhet inte finns ändamålsenliga lokaler och att det varit dubbla 

placeringar och därmed även färre veckor inom vissa placeringar utifrån hur 

pandemin slog under våren 2020.  

Inventeringen av akademisk grad är klar: 
Total 2020:  
Kandidat/ej kandidat:191/7  
Magister:19  
Master:3   
Disputerad:3   
Doktorand: 2  
Påbörjad magister/master: 8 

 
Total 2019:  
Magister: 17    
Master:3    
Disputerad:1        
Doktorand:1 
Påbörjad magister/master: 11 

 

Utvecklingsdagen 4/5 är planerad. Önskemål om att alla medarbetare som 

planerar att vara med anmäler sig även om man sitter i grupp i syfte att kunna 



skicka ut utvärdering. AKA återkommer till specialitetsgruppens medlemmar 

ifall de behöver stöttning med något under dagen.  

 Information från Fortbildningssamordnare för primärvårdens 

fysioterapeuter/sjukgymnaster. Inte så mycket aktivitet i nuläget. Rekrytering 

av nya Fortbildningssamordnare pågår.  

 

Fortbildningsdagarna till hösten kommer ha tema Kognition.  

 

Piloten av digitala Artrosskolan är utvärderad och både patienter och 

behandlare är nöjda. Användare har dock en hel del förslag på förbättringar 

varav flera redan har implementerats i den nya versionen. Fr o m 1/4 full drift 

förutom två privata vårdcentraler, Läkarhuset i Borlänge och Engelbrekt i 

Ludvika.  

 

 Ingen aktuell information från Termer och begreppsgruppen. 

 

 Dialog kring nuläge Covid i våra respektive verksamheter. Tufft läge inom akut 

specialiserad vård, har fått möjlighet att tillsätta extra resurs men har behov av 

resurs från primärvården. Postcovidteam på gång. Avesta tar extra 

rehabpatienter från Falun/Borlänge istället för Falun som har 

covidrehabplatser. Även högt tryck rehabplatser från egna 

upptagningsområdet. Har även utmaningar inom bemanningen. Habiliteringen 

upplever ff att det är fler som bokar av besök eller att man själv minimerar 

antal besök. Primärvårdsrehab i Falun högt tryck på covidverksamheten. 

Regionövergripande grupp gällande hur primärvården ska arbeta med dessa 

patienter har skapats. Har även haft informationstillfällen för 

fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Övriga 

primärvårdsenheter och privata mottagningar har få postcovidpatienter, 2-10 

patienter per enhet. Annars generellt högt söktryck inom primärvården. 

 

 Information om Kunskapsstyrning, programområde rehabilitering, habilitering, 

hjälpmedel och försäkringsmedicin. Malin von Hofsten har deltagit i ett första 

möte. Ordföranden för specialitetsgrupper Fysioterapi, Arbetsterapi och 

Kuratorer samt verksamhetschefer för Dietister och Logopeder och 

Rehabmedicin utgör den lokala programområdesgruppen tillsammans med 

Maria Persson, nätverkssamordnare för rehabkoordinatorer och Sofia Knöös 

representant för hjälpmedel. Ordförande är Marie-Louise Liljegren som också 

är vår representant i Sjukvårdsregionens programområde (RPO). I och med 

det är det också föreslaget att Specialitetsgrupp Fysioterapi fungera som en 

lokal arbetsgrupp. Malin informerar om Generisk modell för rehabilitering. Hur 

ska vi sprida detta till alla verksamheter för implementering? Läs och 

återkoppla till Malin om hur vi tänker att detta ska kunna gå till. Malin 

informerar även om kunskapsstöd för postcovidvård.  

 

 Angelica Helander informerar om Personcentrerat vårdförlopp för 

strokepatienter i akutskede och delvis i rehabilitering. Lokala arbetsgruppen 

för Stroke har gjort en GAP-analys för samtliga enheter som har det akuta 



skedet. Angelica har tillsammans med representanter från Falun och Mora 

gjort en GAP-analys gällande de fysioterapeutiska aspekterna. Nästa steg är 

att se till att våra enheter följer de fysioterapeutiska riktlinjerna som anges i 

vårdförloppet för de aspekter där vi inte gör det i dagsläget. 

 

 Information: Bäckenbottenrehabilitering – Det förslag som specialitetsgruppen 

på senaste mötet biföll gällande uppdragsfördelning mellan specialiserad vård 

och primärvård har skickats in till Divisionscheferna för godkännande. Inget 

svar har kommit ännu men arbetet fortskrider enligt den planen. Inbjudan till 

utbildning i bäckenbottenrehabilitering från specialiserad vård är utskickad och 

det är en grundläggande utbildning som vänder sig till samtliga 

fysioterapeuter/sjukgymnaster i primärvården.  

 

 Beslut: Reviderad behandlingsriktlinje gällande Hostmaskinsbehandling för 

vuxna godkännes.  

 Kommande möten 26/5, 29/9, 24/11 kommer ske via Teams.  

 

 

 

 


