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Särskilt inbjudna

•

Jenny har fått information från Henrik Törnqvist, enhetschef inom PVR, att
det finns möjlighet för privata vårdgivare att använda Exorlive under
samma förutsättningar som PVR. Jenny sammanfattar den information
som hon har fått av Henrik och skickar ut via mejl.

•

De flesta som deltog i konditionstestutbildningen som PVR anordnade är
mycket nöjda. Någon hade problem med ljudet och för vissa var det suddig
bild, men i stort är det positiv feed back.

•

Frågan gällande antal personer i träningslokal samt 70+ restriktionerna
lyfts. Det är inga större förändringar gällande restriktioner från regionen
men det viktigaste är att kunna hålla avstånd. Vårdgivarna har stora
skillnader gällande yta i träningslokalerna och därför kan antal i grupperna
variera något. Men absolut viktigast att kunna hålla avstånd. Vårdgivarna
har löst det på olika sätt. Vissa har till exempel kortat ner tiderna och har i
stället något fler grupper. De grupper som har deltagare i tydliga
riskgrupper (till exempel KOL-skola) är inställda, men några vårdgivare har
hållit i artrosskola med färre deltagare för att kunna hålla avstånd.
Gällande 70+ så är det också olika lösningar. Träffa patienten utomhus,
inte träffa patienter alls om de är äldre och har bakomliggande sjukdom,
friska äldre som anser sig själva pigga och vill komma till mottagningen tas
emot. Jenny betonar vikten av att dokumentera noggrant i journalen att
patienten har fått information gällande Covid -19. PVR har under vår och
sommar erbjudit alla patienter distanskontakter (telefon/video) och
egenvårdsråd i form av patientinformation och träningsprogram. Det har
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varit särskilt inriktat på patienter 70+ där det inte varit medicinskt motiverat
med ett fysiskt besök och patienten velat komma till mottagningen.
Patienterna har fått det stöd/råd de kunnat under förutsättningarna.
•

Vi diskuterar samverkan och det finns en stor önskan om detta i gruppen.
Flera av de privata har ett högt inflöde medan det finns de som har ett
lägre inflöde. Ulf Ackerblad på Tingvalla Fysioterapi lyfter att de har
möjlighet att ta emot fler patienter. Jenny skickar ut mejllistor till samtliga
vårdgivare, samt kompetensbeskrivning och en lista där alla mottagningar
är samlade. Jättebra om samverkan kan ske i större utsträckning!

•

Jenny informerar om att Lars Gohde är kontaktperson på Vårdvalsenheten
fram över när hon byter tjänst.

•

Linda Bäckström lyfter frågan gällande Visibacare. Flera vårdgivare vill
testa detta men har inte kommit igång. Jenny tar med frågan och mejlar
den till Liselott Larsson som är regionens ansvariga. Samtliga privata
vårdgivare har nu fått mejl med en anmälningslänk.

•

Helene Nordenhäll undrar hur bemanningsläget ser ut i Storfors då hon får
flera remisser från vårdcentralen där. Jenny kan inte se någon förändring
gällande den sjukgymnast på nationella taxan som har sin mottagning där.

•

Jenny informerar om den rutin som Vårdvalsenheten gör tillsammans med
Fysioterapeuterna inför den årliga revideringen av förfrågningsunderlaget,
för att öka samverkan mellan enheten och Fysioterapeuterna. Rutinen är i
stort sett klar men Fysioterapeuterna har ännu inte sagt ”ok” på sista
versionen. När det är klart så skickar Jenny ut den till alla för påtitt.

•

Jenny informerar om att det är två nya vårdgivare på G in i vårdvalet. 1/10
hälsar vi Unicare i Arvika (Maria Karlsson) och Åsa Berglund (mottagning
på KMTI) välkomna! Vårdval fysioterapi växer så det knakar
.
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