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 Information: Eva Krifors, ny medlem i gruppen och representant för Dalarnas 
kommuner välkomnas. 

 Beslut: Val av sekreterare för mötet Jeanette Sigfusson Nordgren 

 Beslut: Genomgång och godkännande av föregående protokoll, inga 
invändningar. Protokollet finns publicerat på Intranätet. 

 Nulägesrapport från AKA:  

- 10 studenter har genomfört sin VFU under VT-22.  
- Avtalsdiskussion med Uppsala universitet har påbörjats. Uppsala universitet 

vill ha ett gemensamt avtal för fysioterapeuter, logopeder, dietister, 
arbetsterapeuter, röntgensjuksköterskor och barnmorskor. Från vårat håll vill 
vi hellre ha ett mindre avtal med Uppsala med ett bestämt antal studenter från 
varje termin. På så sätt kan vi erbjuda VFU-platser även till andra lärosäten. 

- AKA och Malin von Hofsten ska ha ett möte med Luleå tekniska universitet 
gällande ett ev. utökat avtal. Specialitetsgruppen vill att man då ser över 
Luleås utbildningsplan och omfattningen av utökningen då upplägget ser 
annorlunda ut på LTU än på UU. 

- Arbete med att förbättra rutinen under VFU om en student är ”svag”. 
- Planeringen för höstens VFU är klar. Beställningen är på14 studenter från 

Uppsala och 2 från Luleå. 
- Höstens halvdag/inspirationsdag för handledare är planerad till 1 september 

kl13-16. 
 

 Nulägesrapport från fortbildningssamordnare för ft/sg verksamma i 
primärvården: Inget aktuellt. 
 

 Nulägesrapport och aktuella frågor från Termer och begreppsgruppen/VISUS 
projektet: Inget aktuellt. 

 

 Ny grupp för samverkan vid utskrivning från slutenvården (SUS-grupp) är 
bildad. Den ska arbeta med samverkansfrågor kopplat till övergången mellan 
sluten- och öppenvård och består av representanter från de olika divisionerna i 
regionen samt från kommunerna. SUS-gruppens uppdrag är att skapa en bild 
av nuläget  - se över vad som inte fungerar och vad som fungerar samt vidta 



åtgärder för att förbättra samverkan. En stående punkt på dessa möten 
kommer att vara avvikelser så det är av stor vikt att det faktiskt skrivs 
avvikelser när samverkan vid utskrivning från slutenvården inte fungerar.  
Riktade utbildningsinsatser planeras. För rehabiliteringsprofessioner är behov 
om utbildning gällande egenvårdsbedömning identifierat via MAR-nätverket. 
 

 Lägesrapport bassängverksamhet: Malin von Hofsten informerar. Bassängen i 
Falu kommun (Lugnet) är snart färdigställd. Bassängverksamheten på 
Neptunbadet på Falu lasarett flyttas över dit så snart som möjligt.. Det kommer 
att finnas fasta tider för hälso- och sjukvårdande behandling samt för 
egenvård. Enheterna bemannar själva tiden för hälso- och sjukvårdande 
behandling. Kommunen bemannar tiderna för egenvårdsträning. Upphandling 
om bassängverksamhet i andra kommuner ska utföras. I Säter pågår 
planering för ny bassängbyggnation. 
 

 Förslag på nytt upplägg plussidan godkänns av specialitetsgruppen. 
 

 Förslag på återkommande utbildningsinsatser för fysioterapiverksamheter i 
Dalarna godkänns. AKA Jeanette Sigfusson Nordgren får uppgiften att planera 
dessa. 
 

 Behandlingsriktlinjer som godkänns: 
- Palliativ vård 
- Benamputation 
- SLE 
- Proximal humerusfraktur 
- RALP 
- Reumatoid artrit 
- Ankyloserande spondyloartrit 

 
Behandlingsriktlinjer som måste justeras innan godkännande: 
- Bröstkirurgi 
- Ryggmärgsskada 

 

 Övriga frågor 
- Behov/intresse av utbildningen ”Den pedagogiska vägen” tas ut i de olika 

verksamheterna. AKA Jeanette får uppdraget att se över utbildningens 
innehåll, kostnad mm. 
 

- Malin von Hofsten informerar: Barnkliniken på Falu lasarett har förändrat sitt 
uppdrag. Nya fysioterapeuter har ersatt de mer erfarna, som slutat, vilket har 
lett till att de inte hinner/mäktar med alla patienterna. Då har man från 
Barnklinikens sida , utan avtal, kontaktat fysioterapeuter på Fysioterapin och 
primärvården för att ta de patienter man inte hinner med. Såväl Fysioterapins 
fysioterapeuter/sjukgymnaster som primärvårdens 
fysioterapeuter/sjukgymnaster har upplevt problem med att barnpatienter som 
man tidigare inte haft och som man upplever att man inte har kompetensen för 
att behandla hänvisas till våra enheter utan föreliggande 
dialog/överenskommelse. Möte kommer att hållas den 3/6 för att se över det 



fysioterapeutiska uppdraget för barn inom hälso- och sjukvården. Malin vH 
kommer att delta och tar med sig synpunkter från detta möte dit. 
 

- Kommande möten 2022: 28/9, 30/1 


