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Ämnen som berördes under träffen
● Förändrat klimat avseende resursfördelning hos vårdcentraler där känsla är minskade
resurser för rehabilitering hos fysioterapeut men även för t.ex. kuratorskontakt.
Patienten erbjuds inte ett fritt val av fysioterapeut, vårdcentralen styr patienter.
● Strokepatienter får sämre vård, finns ej t.ex. privatpraktiserande fysioterapeuter med
särskilt arvode för neurologi. Christina Ederberg, hänvisat till kontakt med
vårdcentraler för t.ex dubbelersättning i förekommande fall
● Primärvården underfinansierad, pågående utredning av Anna Nergårdh på
Regeringsnivå kring omfördelning av resurser. Även oklart kring uppdraget för
primärvården, t.ex. andningspatienter. Saknas arbetsplatsbeskrivning samt någon som
har ansvar för rehabiliteringen. Omorganisation från ”Hälsa och rehab” till enskilda
enheter på vårdcentralerna.
● Neddragning med över 600% fysioterapeut inom primärvården i Kungsbacka,
bekymmersam utveckling.
● Planerad översikt av vårdval i Region Halland skjutits upp, ev. förändring 2020.
● Diskussion kring olika processer t.ex. ”hjärtsviktsprocessen”, Marie Sjöden
inblandad, möjlighet för fysioterapeut att göra sig hörd. I ”Blodtrycksprocessen” är
fysioterapeut ej delaktig i nuläget.

● ”Patientmiljarden”: Möte Marie Sjödén, budskapet är ej mer resurser, snarare nya
uppdrag för fysioterapeuter t.ex. digitalisering, remiss ortopedteknik, sjukskrivning,
röntgenremiss
● Brist på fysioterapeuter inom psykiatrin, endast 2 i hela psykiatrin Halland trots ökad
psykisk ohälsa i samhället. Hur få in fysioterapeut på t.ex. Vuxenpsykiatrisk
Mottagning, VPM? Vilken nivå ska det lyftas på? Viktigt att vara ”vässade” vid
politikersamverkan, t.ex. politiker i Regionstyrelsen.
● Bjuda in föreläsare för att kunna presentera statistik på hur man t.ex. kan spara pengar
vid fallprevention
● Avseende lönefrågan förtydligas att det ej finns ”potter” och att det är ett sifferlöst
avtal och att det ska vara differentierad lön.
● Medicinsk yoga ej godkänd som behandlingsmetod för offentligt finansierad vård i
Region Halland. Mediyoga-institutet haft möte med Region Halland, ej klarhet kring
denna dialog.
● Förslag att bjuda in Christina Ederberg/Marie Sjöden från Regionkontoret för att
diskutera utvecklingsarbete.
Sammanfattning huvudområden:
● Primärvården Kungsbacka, se över en arbetsbeskrivning. Vilka kompetenser bör
ingå? Frågan kan lyftas via lokala träffar.
● Karriärvägar, saknas specialisttjänster i Region Halland
● Lön, finns ej ”potter”, sifferlöst avtal med differentierad lön!
● Vad händer med vårdvalet i Halland – kontakt med Marie Sjöden/Christina Ederberg

Vid tangentbordet,
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