
 
 
 

LSR Jönköping medlemsmöte 2012-11-29, 

minnesanteckningar 
 

 27 st medlemmar från samtliga delar av länet deltog under medlemskvällen som 

hölls på restaurang Guvenören i Jönköping. Innan mötet bjöds det på en god 

måltidsbuffé.  

 

 Ordförande Victoria Andersson hälsar välkomna.  

 

 Agneta Siebers informerar om att uppslutningen till ”UoU-gruppen för 

sjukgymnaster” (slutenvård, primärvård, enskilda och kommun) har minskat efter 

vårdvalets införande. Pga av dåligt deltagande så har nu UoU-gruppen blivit 

vilande. Personal från Qulturum har hjälpt till att ordna utbildningar osv och de 

finns fortfarande kvar som stöd om det finns personer som vill dra igång en 

utbildning. Ta kontakt med Anna-Karin Jeppsson eller Anna Kvarnefors om att 

det finns ett underlag att anordna en kurs i länet.  

 

 Agneta berättar om intryck från studieresa till USA. Strokepatienter hade i snitt en 

rehabtid på 21 dagar. Försäkringsbolagen är i hög grad med och bestämmer 

vårdtiden då det är de som betalar.  
 

 Per Skarrie informerar från LSR-kongressen. Jönköpings distrikts tre 

representanter deltog aktivt i kongressen. Under kongressen fastslogs en ny vision 

för kåren ”Sjukgymnastinsatser är självklara för hållbar hälsa och välfärd”, 

som nu gäller under kommande fyra år. En ny förbundsstyrelse valdes och för 

första gången i historien så valdes en manlig ordförande.  

Kongressen fastslog att förbundet främst ska arbeta för: 

o specialistordningen och att få den accepterad av Socialstyrelsen. 

o arbeta för att grundutbildningen ska bli fyraårig.  

o ett namnbyte till fysioterapeut. 
 

 Information från Ulrika Stefansson, arbetsterapeut, och Marie Kemi, MAR Jkpgs 

kommun gällande KomHem. Flera frågor lyftes upp och diskuterades. 

Hjälpmedelscentralen kommer fortfarande att vara landstingsdrivet men 

kommunerna kommer stå för 80% av kostnaderna. Gällande TENS-behandling så 

kan distr.sjg fortfarande utföra utprovning och sedan överrapportera till 

kommunsjg. om det är aktuellt. Även om pat har kommunal hemsjukvård så kan 

pat komma till mottagningarna och träna. Det är behovet som ska styra och vilket 

ska ske i samverkan mellan kommun och primärvård bl.a. genom fungerande 

vårdplaneringar. Tröskelprincipen gäller ej. Kommer fler önska träning med 

kommunsjg om det är gratis? Det ska vara möjligt att fortfarande förskriva 

hjälpmedel i sluten- och primärvård om det finns ett vårdåtagande och när det 



sedan är slut överrapportera till kommunsjg. Det är upp till varje enskild kommun 

att bestämma hur man vill sköta hjälpmedlen. 

För mer information gå gärna in på www.komhem.net och läs under FAQ –

vanliga frågor och svar. 

 

 Kvällen avslutades med diskussion kring vårdval. Hur håller vi ihop kåren? 

Vårdval ska innebära större valfrihet för patienten, men det upplevs som att det 

blivit tvärtom då ekonomin styr. Patienter förvägras att gå till privata sjg samt 

bassängträna. Är detta en LSR-fråga? Synpunkt som kommer upp är att det är 

viktigt att våra insatser tas till vara på så att vår kår ej minskas, vilket annars skulle 

kunna va en risk.  

 

 

http://www.komhem.net/

