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Protokoll – Specialitetsgrupp Fysioterapi 

 

Lokal 

Teams 

Mötesdatum och tid 

2022-09-28 

Kl 11-12 

Protokollförare 

Catharina Ernström 

 

 Beslut: Val av sekreterare för mötet Catharina Ernström 

 Beslut: Genomgång och godkännande av föregående protokoll, inga 

invändningar. Protokollet kommer att finnas publicerat på plussidan. 

 Information: Nulägesrapport från AKA: 

- Är ej på plats, men medskick att VFU beställning för våren utskickad till 

verksamheterna. 

- Att möte med Luleå tekniska universitet har varit och där blev bestämt att 

man kommer att ha regelbundna avstämningsmöten. 

 
 

 Information: Nulägesrapport från fortbildningssamordnare för ft/sg verksamma 

i primärvården: 

- Är ej på plats, men fortbildningsdagar kommer att hållas enligt plan 4:e och 

5:e oktober. 

 

 Information/dialog: Nulägesrapport och aktuella frågor från Termer och 

begreppsgruppen/FVIS: 

- Verksamheterna har fått info att börja titta på hur man kan organisera/ 

förändra arbetssätt i.o.m nya journalsystemet. Bra om vi försöker att se till 

att fysioterapeuter/ sjukgymnaster också finns som representanter i våra 

lokala grupper i det arbetet.  

 

 Information: arbete med gemensam kompetensutvecklingsmodell för 

fysioterapeuter i Region Dalarna: 

Malin von Hofsten informerar om att det är en grupp bestående av chefer, 

verksamhetsutvecklare samt fackliga representanter som kommer att arbeta 

med en kompetensutvecklingsmodell för fysioterapeuter i regionen. Man tar 

inspiration från modeller exvis från Värmland, Stockholm och Östergötland. 

 

 



 Information: Bassängverksamhet – lägesrapport: Malin von Hofsten informerar 

att bassängverksamheten på Neptunbadet vid Falu lasarett kommer att vara i 

drift till årskiftet 22/23. Sedan kommer verksamheten bedrivas i Falu kommuns 

bassänger ( Lugnet ). Det kommer att finnas fasta tider för häso- och 

sjukvårdande behandling, men man har minskat antalet timmar. Enheterna 

bemannar själva tiden för dessa behandlingar. Kommunen bemannar tiderna 

för egenvårdsträning. Vi kan rekommendera patienterna att gå på tider för 

egenvård, men det kommer inte att subventioneras för patienterna och 

högkostnadskort gäller ej. Möjligheter att kunna köpa månadskort/ årskort 

kommer finnas. Finns det önskemål från primärvården om timmar på Lugnet 

för hälso- sjukvårdande behandling kontakta Malin von Hofsten. Planen är att 

det skall skrivas avtal med fler kommuner. 

 

 Information: Möte med Divisionschefer 28/9: Malin von Hofsten informerar att 

Verksamhetschefer från fysioterapin, arbetsterapi/ kuratorer, dietister/ 

logopeder samt för habiliteringen hade ett gemensamt möte med 

divisionscheferna inom Hälso- och sjukvården för att lyfta gemensamma 

frågor. Exempel på frågor som lyftes var: 

 

- Gemensamma kompetensutvecklingsmodeller 

- Basårsanställningar 

- Studielöner som handhas centralt 

- Rekrytering 

- Hur bibehålla resurser vi redan har 

Det var positiv respons på mötet och arbetsgrupper kommer att tillsättas för att 

jobba vidare med detta. 

 

 Återkoppling och beslut på förslag på återkommande utbildningsinsatser för 

fysioterapiverksamheter i Dalarna: Positiv respons över förslaget gällande 

återkommande utbildningar med ca 2,5 års cykel. Utbildningsinsatserna är 

planerade och kommer att skickas ut. Det framkom att måndag- torsdagar är 

de bästa alternativen att hålla dessa utbildningar på. 

 Beslut: Behandlingsriktlinjer som godkändes 

- Psoriasisartrit 

- Fotledsfraktur 

- Kotkompression ( kriterier för utskrivning tas bort, .” Skulle patienten 
gynnas av mer intensivare rehabilitering i hemmet skrivs en remiss av 
ansvarig sjukgymnast/fysioterapeut till respektive enhet ” – respektive 
enhet byts ut mot specialiserad hemrehabilitering 

               

 Övriga frågor: 

Gällande remisser så skall remissvar skickas efter första besöket hos 

fysioterapeut/ sjukgymnast inte efter behandlingsperiodens slut. Det kommer 

upp att ortopeden i Mora ofta skriver att de önskar remissvar efter 3 månader, 



men enligt regionens riktlinjer är det i direkt anslutning till första besöket så det 

skall vi fortsätta med. Malin von Hofsten kommer att ta upp detta med 

Ortopedin i Mora. 

 

- Information: Kommande möten 2022: 

30/11 


