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 Närvarande: Marie Nordström, Malin Von Hofsten, Angelica Helander, Birgitta 
Back, Carina Zakrisson Berg, Catharina Ernström, Karolina Hoback, Maja 
Myrén, Jeanette Sigfusson Nordgren, Caroline Sundberg, Åsa Redborn, 
Helena Soling Gustafsson.  
Frånvarade: Maria Rosell, Jenny Hellmark. 
 

 Beslut: Val av sekreterare för mötet Marie Nordström 
 

 Beslut: Genomgång och godkännande av föregående protokoll, inga 
invändningar. Protokollet kommer att finnas publicerat på plussidan. 

 
 Nulägesrapport från AKA: HT-22 har vi haft 12 studenter från Uppsala samt 3 

från Luleå, några har varit placerade i kommunen. AK:orna har haft digitala 
träffar med studenterna för erfarenhetsutbyte samt möjligheter att lyfta 
svårigheter. Utvärdering av årets VFU visar att vi haft mycket nöjda studenter i 
Regionen med höga betyg på alla placeringar. Till våren planeras 14 studenter 
från Uppsala, 2 från Luleå samt 1 från Västerås. Vi har skrivit ett utvidgat avtal 
med Luleå samt har ett på gång med Uppsala.  
 

 Återkommande utbildningsinsatser som vi beslutat om tidigare startar i januari-
23 med postcovid, det blir en halvdag digitalt och inbjudan har gått ut. 2 
ytterligare tillfällen är inplanerade under våren, inbjudan kommer senare. 
Syftet med utbildningsinsatserna är att förbättra vår gemensamma kunskap 
och samverkan i linje med god och nära vård. Det vill säga - de utbildningar 
som ges syftar dels till att ge stöd i klinisk hantering av olika patientgrupper 
utifrån det som görs när patienten vårdas inom den specialiserade vården och 
därefter ska följas upp i primärvården och dels till att förbättra samverkan och 
kontaktvägar mellan den specialiserade vården och primärvården (både 
regional och kommunal). Innehållet baseras på efterfrågan från målgruppen. 
 

 Önskemål har inkommit om att ta en 2-dagarsutbildning som heter ”Den 
pedagogiska vägen” som en uppdragsutbildning till Dalarna. Utbildningen tar 
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emot max 18 deltagare, kostnad 59800. Specialitetsgruppens representanter 
tar ut en intresseförfrågan i sina respektive ansvarsområden.  
 

 Information från fortbildningssamordnare i PV: det har nu varit 
fortbildningsdagar för sg/ft i PV under temat ”Hjärtliga frågor och sjuka kärl”. 
Det är förändring på gång för fortbildningssamordnarna, de ska ha möte 2/12, 
mer info vid nästa möte.  
 

 Nytt VISUS: Cosmic fas 1 och 2 pågår nu, fysioterapin är med i vissa 
arbetsgrupper, viktigt att PV lyfts in i berörda arbetsgrupper. Frågan om det 
har ställts till Helen Kastemyr. Ny funktion LINK ska ersätta SIP, har hittills 
varit uppskattad av användarna. Oklart om privata sg/ft kan vara med i det, 
Åsa tar frågan vidare.  
 

 Ny hjälpmedelsavgift from 1/1-23, höjning till 250 kr på alla hjälpmedel som 
kostar idag. Det kommer finnas ett gemensamt högkostnadsskydd med 
kommunerna som vi ska fylla i, det är samma som e-frikort. Information om 
nya avgiften samt högkostnadskortet har lagts ut på Intra och Region Dalarnas 
plussida.  
 

 Ny kompetensutvecklingsmodell på gång, ett omfattande arbete pågår, 
används redan i flera regioner,  man gjort små förändringar så det passar RD. 
Ett möte till är inplanerat, sen går det ut på remiss till specialitetsgruppen och 
Fysioterapeuterna i Dalarnas styrelse. När det är klart kommer det spridas till 
chefer för sg/ft som ett stöd i arbetet med kompetensutveckling, flera andra 
professioner är klara med liknande modell.  
 

 Bassängverksamhet: Neptunbadet stänger nu, patienter är informerade och 
överförs till Lugnets nya bad. Det har varit många frågor från patienter och 
patientorganisationer. Nya badet känns välplanerat men det kommer säkert 
upptäckas saker som behöver åtgärdas framöver.  
 

 Funktionella tillstånd: Vid nätverksträff för fysioterapeuter i RD lyftes 
problematiken att det inte finns företrädare för någon annan profession att 
vända sig till för dessa patienter. Det är olika vart dessa patienter hamnar, en 
del finns i PV, vissa på Ger Rehab eller i MMR-team, vissa skickas till 
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Uppsala. Malin VH lyfter frågan om multiprofessionella team för funktionella 
tillstånd till divisionschefer igen.  
 

 KVÅ-koder: Sv har dokument för de som ska användas men det finns ej i PV. 
Det är fåtalet som det finns krav på att de ska användas i PV, dessa gäller 
vissa levnadsvanor, 6 min-gångtest och artrosskola. PV får registrera fler med 
det är ej krav på det.  
 

 Digital smärtskola: vi kommer vid nästa möte i januari få se en smärtskola som 
finns via 1177 Stöd och behandling.  
 

 Smärtfilm till patienter, finns det? PVR i Falun använder en som deras 
smärtläkare Kerstin Åberg spelat in men den kommer ej läggas ut för allmän 
spridning. Marie tipsar om den som PVR Borlänge brukar se tillsammans med 
patienter, en bra film ”Förklaringsmodell långvarig smärta” på ca 20 min om 
patienterna därefter kan se med sina anhöriga hemma, länk till filmen: Svenskt 
Smärtforum 2016 on Vimeo 
 

 Ortopedoperationer: man ska försöka operera fler patienter i Mora för att kapa 
köerna, 17 plastiker/vecka inplanerad framöver med utskrivning dagen efter 
operation. Läkarna undrar om de ska fortsätta skriva remisser på postop 
platsikuppföljning till PV då det oftast är standardremisser och standardsvar. 
PV önskar ändå att de fortsätter skicka remisser för säker överföring, de 
riskerar annars att inte följas upp eller att patienter ringer för sent.  
 
 
 


