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Fysioterapeuternas synpunkter på Målnivåer – vård vid MS och 

Parkinsons sjukdom  

  

Fysioterapeuterna anser att det arbete som pågår nationellt med att följa upp och 

kvalitetssäkra hälso- och sjukvården är av stor vikt.  Av tradition speglar de indikatorer 

som följs i Nationella Kvalitetsregister och Öppna jämförelser till största delen hälso- 

och sjukvårdens medicinska omhändertagande av patienter. En stor utmaning är att 

vidga dessa uppföljningar till att inkludera evidensbaserade insatser för hela vårdkedjan.      

Vi kan dock tyvärr konstatera att indikatorer för specifika rehabiliterande insatser och 

målnivåer saknas även i de nu framtagna indikatorerna.  

Fysisk träning som behandling 

Många personer lever med Multipel skleros (MS) eller Parkinsons sjukdom under en 

stor del av livet. När sjukdomen förvärras tillkommer olika funktionsnedsättningar som 

försvårar vardagslivet avsevärt. En vanligt förekommande, och för den drabbade 

personen allvarlig, funktionsnedsättning är nedsatt gång- och balansförmåga med 

långsam gång, fallrisk och uttröttbarhet. Det finns evidens för att träning av styrka, 

balans och kondition har en stor och positiv effekt på gångförmågan. Behandlingen 

medför heller inga negativa bieffekter. Det finns också entydig och omfattande 

forskning att fysisk aktivitet har mycket starka, generella hälsoeffekter för dessa 

patienter.  

Vi ser en stor brist i de nu föreslagna indikatorerna och målnivåerna för MS och 

Parkinsons sjukdom och anser att Fysisk träning som behandling för att förbättra 

gångförmågan bör ingå som målformulerad indikator.  

Problemet med avsaknad av indikator när det gäller fysisk träning som behandling är än 

mer allvarlig i relation till att det inte heller i de Nationella kvalitetsregistren för dessa 

sjukdomstillstånd finns indikatorer som följer tillgång till detta. Med den svenska 



ambitionen om jämlik vård för alla även för personer med funktionshinder är det särskilt 

allvarligt att det inte är möjligt att kvalitetssäkra om personer med dessa 

sjukdomstillstånd fått tillgång till behandlingsinsatser som på ett avgörande sätt kan 

påverka deras aktivitetsförmåga och hälsa.   

Vi lämnade även synpunkter på remissversionen av Nationella riktlinjer för vård vid 

MS och Parkinsons sjukdom. I det vetenskapliga underlaget för riktlinjerna har 

expertgruppen kommit fram till att det finns evidens för att fysisk träning har stora 

effekter på gångförmågan hos såväl personer med MS som Parkinson. I vårt svar var vi 

tydliga med att vi anser att fysisk träning som behandlingsmetod bör inkluderas i de 

centrala rekommendationerna i riktlinjerna. Vi förde även fram att indikatorer som 

mäter följsamheten till rekommendationer om träning som behandlingsmetod för att 

förbättra gångförmågan bör formuleras och inkluderas.  

I samband med att vi skickade in vårt remissvar skrev vi även en artikel i Dagens 

Medicin om detta. Denna artikel besvarades av företrädare för Socialstyrelsens arbete 

med de aktuella riktlinjerna: Jan Lycke, Per Odin, Sven Pålhagen, Anders 

Svenningsson, Per-Henrik Zingmark samt Alexandra Karlén. I svaret menade 

företrädarna för de framtagna riktlinjerna att tydliga rekommendationer redan fanns i 

remissversionen av riktlinjerna och att olika typer av fysisk träning fått hög prioritet.  

Av de föreslagna indikatorerna som finns i remissförslaget kan vi nu bara konstatera att 

våra synpunkter inte föranledde någon förändring av riktlinjerna. Det faktum att fysisk 

träning som behandling för att förbättra gångförmågan inte fanns med i de centrala 

rekommendationerna har lett till att insatsen inte heller finns med som indikator.  

När det gäller indikatorn ”Tillgång till multidisciplinärt team” är vi positiva till att 

denna indikator är föreslagen och instämmer i att detta är något hälso- och sjukvården 

bör erbjuda personer med MS eller Parkinsons sjukdom och något som bör följas upp. 

Vi anser däremot att detta inte är tillräckligt som indikator för alla rehabiliterande 

insatser som personer erbjuds. Som vi skrivit ovan anser vi evidensbaserade 

rehabiliterande insatser som visat sig effektiva bör lyftas fram. Inte bara läkemedel utan 

även träning har påverkan på en persons funktionsförmåga.  
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