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för några veckor sedan publicerades en krönika om 
framtidens fysioterapi i sjukvårdens branschtidning 
Dagens Medicin. Den diskuterade bland annat hur vi och 
andra professioner arbetar evidensbaserat och vad som 
behövs för att sluta använda en behandlingsmetod eller 
för att börja använda nya. Krönikan har lett till diskussion 
och eftertanke bland förbundets medlemmar. Flera har 
uttryckt att de inte uppmuntras av sina arbetsgivare 
och kollegor att diskutera vilka metoder som är mest 
lämpliga, några beskriver hur de rent av hindras. Andra 
blir ledsna av kritiken för att de anser att vi som profes-
sion redan kontinuerligt vidareutvecklar oss och alltid 
strävar mot största möjliga kompetens. 

Enligt Socialstyrelsens regelverk är vi precis som alla 
andra legitimerade professioner inom hälso- och sjuk-
vården skyldiga att utöva yrket enligt vetenskap och 
beprövad erfarenhet. Legitimationen är personlig och 
det är således till att börja med ett personligt ansvar som 
vi har i vårt yrkesutövande. Utöver det måste arbetsgivare 
ge förutsättningar för detta genom att ge utrymme för 
fortbildning och en levande diskussion. Det behövs 
verktyg, tid och strukturer för att kunna göra detta på 
ett riktigt sätt. 

evidensbaserad praktik handlar om att medvetet och 
systematiskt sträva efter att använda och välja fysiotera-
peutiska åtgärder enligt bästa tillgängliga kunskap. 

Använd standardiserade bedömningsmetoder, följ upp 
och utvärdera de behandlingar som görs ur vårdtagarens 
såväl som fysioterapeutens perspektiv, sträva efter att 
vara uppdaterad på riktlinjer och behandlingsrekom-
mendationer, försök följa med i forskning som berör ditt 
område. Vi behöver ha samtal om evidens och beprövad 
erfarenhet, för att kunna lägga till nya behandlings-
metoder men också för att ta bort de som inte visar sig 
ha någon effekt. 

fysioterapeuterna som förbund, kan bidra på flera sätt. 
Fysioterapeuterna kan aktivt diskutera och lyfta dessa 
frågor, internt såväl som externt, förhandla avtal som 
inkluderar och betonar kompetenshöjning och möj-
lighet till kompetensutveckling, publicera aktuella 
riktlinjer på hemsidan, rekrytera kollegor som ingår  
i arbetsgrupper när nya underlag ska tas fram. 

Förbundet ordnar också konferensen Fysioterapi  
vartannat år som är en unik möjlighet att sprida 
eller ta till sig ny kunskap, ny evidens och att 
diskutera den med andra intresserade. 

Nu är det dags igen och jag hoppas att du tar 
chansen att uppdatera dig, att diskutera och att 
ställa frågor. Vi ses!  

Fotnot: Stefan är tillfälligt sjukskriven då han drabbats  
av hjärtinfarkt. Jag går in som tillfällig ordförande på  
50 procent under den tid han är sjukskriven. Cecilia Winberg
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Lästips evidensbaserad praktik: 
•  Tro, vetande och vetenskap! Varför behövs 

evidens? K Harms Ringdahl, Forskning 
pågår, Fysioterapi nr 1/06

•  Användbar evidens om följsamhet  
och anpassningar, H Hasson och  
U von Thiele Schwarz

•  How to Read a Paper: The Basics  
of Evidence-Based Medicine,  
T Greenhalgh


