Kristoffer Wessmark
Karlstads Medicinska Träningsinstitut (KMTi)
Jag arbetar som sjukgymnast/fysioterapeut med inriktningen idrottsmedicin, OMT (ortopedisk manuell
terapi) och akupunktur på KMTi i Karlstad. Jag har varit yrkesverksam i 27 år. Utbildningen gick jag på
Karolinska institutet 1985-88 och därefter jobbade jag på Centralsjukhuset i Karlstad innan jag flyttade
in hos KMTi där jag nu varit i 23 år.
Hur kom det sig att du valde att bli Sjukgymnast/Fysioterapeut?
Min far arbetade som läkare och höll på med idrottsmedicin så det var därifrån jag fick intresset. Jag
har alltid varit intresserad av träning och själv idrottat. Jag höll på med friidrott, stav och häcklöpning
med ett SM-guld i häck inomhus som bästa merit. Efter hand så föll det sig naturligt för mig att bli
sjukgymnast.
Vad tycker du om namnbytet till Fysioterapeut?
Jag har haft Fysioterapi i mitt företagsnamn (Wessmark Fysioterapi) hela tiden men har ännu inte
ändrat min yrkestitel. Jag tror att det kommer ta tid för gemene man att anpassa sig. Det flesta vet nog ännu inte vad en fysioterapeut
gör. Jag tycker det är en internationalisering av yrket som jag tror blir bra på sikt.
Vad har du för intressen utanför arbetet?
Jag tycker mycket om att jaga, fiska och vara ute i skogen. Skidåkning är också något jag uppskattar både alpint och på längden. Jag
tränar också en hel del.
Hur kom det sig att du valde RixData journalprogram?
Jag hade kollegor som använde RixData journalprogram och gick på deras rekommendationer. Jag tycker det
fungerar väldigt bra. Jag kommer ihåg tiden då det var papper och disketter som gällde... Då går det betydligt
enklare idag! Jag får snabbt fram uppgifter om patienten, det blir snygga journalkopior och det finns bra rapporter.
Rapporteringen till landstinget är en annan sak där man sparar mycket tid!

KMTI är en av Sveriges mest genomtänkta tränings- och rehabiliteringsanläggningar Vi vill förmedla en sund, positiv och
glädjefylld känsla runt träning och motion. Ivern är stor att ständigt via innovativa grepp utveckla anläggningen och dess
träningsfaciliteter – potentialen är enorm! För oss är det en självklarhet att jobba för att du som medlem också ska uppleva att
– som vi brukar säga – KMTi är världsklass!

På KMTi möter du en lång erfarenhet av privatetablerad sjukgymnastik/fysioterapi.
Tidbokning och frågor hanteras samt besvaras av sjukgymnasterna själva.
Sjukgymnasterna på KMTi har lång och bred erfarenhet av sjukdomar och besvär från
rörelseorganen. Flera sjukgymnaster på KMTi har eller har haft meriterande uppdrag inom
idrotten på såväl klubb som landslagsnivå.
OMT (ortopedisk manuell terapi), idrottsmedicin (inkluderat certifierad specialistkompetens),
akupunktur och behandling av reumatiska sjukdomar är några exempel på områden där
sjukgymnasterna har speciella kunskaper. Inte minst finns här också en synnerligen utvecklad
diagnostisk förmåga, vilket innebär att du som patient även kan använda någon av våra
sjukgymnaster/fysioterapeuter för ex. bedömning av besvär eller skada.
Samtliga sjukgymnaster/fysioterapeuter jobbar via sin egen privatetablering och är
underställt Landstinget i Värmland, vilket innebär för dig som patient att du hanteras på
samma vis som i primärvården. Patientavgiften är 200:- per behandlingsbesök.
Även högkostnadsskydd gäller vid besök hos sjukgymnaster/fysioterapeuter. Som patient sköter
du även din rehabiliterande träning till reducerat pris.

Remiss erfordras ej, vilket innebär att du kan söka direkt till någon av våra sjukgymnaster/
fysioterapeuter.

