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Protokollförare 

Helena Gustafson Soling 

 

 Beslut: Val av sekreterare för mötet Helena Soling 

 Beslut: Genomgång och godkännande av föregående protokoll, inga 

invändningar 

 Information: Nulägesrapport från AKA - genomgång av VFU-perioder, färre 

studenter nu mot tidigare av flera olika orsaker: få sökande, regionsbeslutet 

om covidbevis, utdrag ut brottsregisteret krävs vid barn-nära arbete. 

Utveckling av utvärderingsinstument pilottestas denna termin. Beställningarna 

för nästa VFU-period finns ute nu. Arbetar med att få till ett avtal med Uppsala 

för att kunna planera bättre. Högskolan Dalarna har haft funderingar på att 

starta en grundutbildning i fysioterapi, AKA:or och Malin v H har givit feedback 

på detta. Inspirationsträff för handledare planeras till 6/5 kl 12.45-13.15, 

påminn gärna er kollegor. Önskemål om att info från AKA kan ligga på 

externwebben (Region Dalarnas plussida) så att alla kan komma åt den.  

 Malin v H tar upp i MAR-nätverk om någon representant för kommunerna kan 

delta i denna grupp. 

 Information: Nulägesrapport från fortbildningssamordnare för ft/sg verksamma 

i primärvården/VC – föreläsningsdag kring hjärta/kärl planeras till hösten.  

 

 Information/dialog: Inget nytt från Termer och begreppsgruppen. VISUS-

projektet: Journalsystemet kommer att kallas för Cosmic eftersom namnet 

visus är upptaget. Är det någon som har en ft/sg som är lämplig och brinner 

för dessa frågor så behövs det en person som representerar ft i 

projektgruppen. På intra finns det filmer om hur det nya journalsystemet ser ut. 

För de som anammade sökordsstrukturen när TC sjösattes kommer skillnaden 

inte bli så stor till Cosmic; för de som inte gjorde det jobbet då, kommer det bli 

större förändringar. Tanken är att det kommer att bli mer klickbart och mindre 

analys. Måldatum för införande av det nya systemet är våren 2024. 

 

 Minimässa DHC kommer att gå av stapeln 13-14-sept. Teman planeras till 

förebygga problem vid rullstolskörning, förebygga trycksår, fallprevention och 

tidig stimulering hos barn. Mer info kommer framöver. Save the date. 



 

 Dialog: Förslag på återkommande utbildningsinsatser för 

fysioterapiverksamheter i Dalarna. Vad kan vi göra för att bidra till god och 

nära vård? Fria funderingar har varit:  

o spec.vård ser till att ha ex konsultationstelefontider 

o ft/sg från spec.vård kan träffa pat tillsammans med behandlande sg 

o återkommande utbildningar som har genomförts är knä, fot, axel, 

andning, yrsel, kvinnosjukvård, benprotes, covid/postcovid och förslag 

på kompletterande utbildningsområden är rygg, reumatologi, spacticitet, 

stroke/neuro, cancerrehab 

Varje representant i specialitetsgruppen tar ut frågan i sitt repspektive 

ansvarsområde  om det  är vettigt att det erbjudas återkommande utbildningar 

inom specifika områden och om det är rätt områden som föreslås ovan. 

Återkoppling nästa möte. Fundera också på om det finns en veckodag som är 

bättre än någon annan samt möjligheten till konsultation och hur det bäst kan 

genomföras. 

 

 Dialog och beslut: Bäckenbottenrehabilitering rutin för remissfördelning och 

hantering. Dialog kring rutinen - för svåra pat kommer till PV, remissinflödet till 

sg som hanterar dessa pat i spec.vården ser en kraftig minskning av 

remissinflödet. Malin v H, Jessica B och Anna G ska ha en dialog med läkarna 

så att tolkningen av rutinen utreds så att rätt pat kommer till rätt vårdnivå. Om 

remisser har kommit fel i dagsläget ska de skickas tillbaka, gärna med ett 

förslag om var remissen ska. Endometrios behöver hanteras i den 

specialiserade vården och ffa upplever man i PV att kompetensen brister kring 

samtalsdelen eftersom problematiken påverkar dessa unga pat:s hela 

livssituation. 

 

 Information och dialog: Gemensam patientinformation i slutenvården. Förslag 

på att infon ska göras i samband med att riktlinjer tas fram/revideras och bör 

läggas på plus-sidan så att alla har tillgång. 

 Beslut: Fysioterapeutiska behandlingsriktlinjer för IVA-vård, MS, Parkinson, 

Hälseneruptur, Cervikal dystoni, kranskärlssjukdom,  dysfunktionell andning, 

främre korsbandrehabilitering och bukkirurgi  godkännes med en allmän 

synpunkt att det tydligare ska framgå vilken vårdnivå riktlinjen gäller på 

riktlinjerna framöver. Riktlinjen för Höftfraktur tas tillbaka för ytterligare 

revidering. Godkända riktlinjer publiceras på Region Dalarnas plussida. 

 Inga övriga frågor 

 

 Kommande möten 2022: 25/5, 28/9, 30/11 

 

 


