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Betänkandet SOU 2015:98 Träning ger färdighet - koncentrera vården för 

patientens bästa (dnr S2015/07487/FS)  

 

Sammanfattning 

Fysioterapeuterna instämmer i behovet av att koncentrera den högspecialiserade och 

specialiserade vården för patientens bästa, och i behovet av en ny kunskaps- och 

beslutsstruktur.  Vi instämmer också i förslaget att ge Socialstyrelsen ansvaret för 

kunskaps- och beslutsstrukturen, samt i de övriga förslagen som bland annat rör öppna 

redovisningar av kvalitetsdata, behovet av en utredning av akutsjukvården och 

nationella standarder för telemedicinska verktyg. Fysioterapeuterna ställer sig bakom 

förslaget till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 9 a § och 9 b §.  

 

Vi menar dock att det är mycket bekymmersamt att betänkandet genomgående saknar 

ett rehabiliteringsperspektiv. En centralisering av högspecialiserad och specialiserad 

vård får konsekvenser för eftervård och rehabilitering men ändå saknas en 

grundläggande analys av hur en vårdkedja ska utformas och implementeras och ett 

förslag om hur ett sammanhållet journalsystem mellan vårdgivare i vårdkedjan ska 

utformas och implementeras. Risken med betänkandets förslag i nuvarande form är att 

en kvalitetshöjning av den högspecialiserade och specialiserade vården bara uppnås i 

vissa led. Att de medicinska insatsernas kvalitet säkras är naturligtvis nödvändigt, men 

lika nödvändigt är det att säkra kvaliteten och patientsäkerhet inom eftervård och 
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rehabilitering. På samma sätt är det inte tillräckligt att diskutera förbättrad 

kompetensförsörjning enbart utifrån ett fåtal professioner. Nedan utvecklar vi dessa 

punkter.   

 

Avsnitt 4 Utredningens arbetsmetoder, expert/sakkunniggrupp 

Vi ställer oss frågande till varför ingen företrädare för vårdprofessioner förutom läkare 

och sjuksköterska har funnits med i expert/sakkunniggruppen. Genom att exkludera 

övriga vårdprofessioner riskerar de delar av vården som inte direkt rör rent medicinska- 

eller omvårdnadsåtgärder att förbises, liksom en analys av förutsättningarna för en 

välfungerande vård/rehabiliteringskedja. Utöver detta riskerar även analysen av 

kompetensförsörjning att bli ofullständig.  

    

 Avsnitt 6.3  Tillgång till personal inom hälso- och sjukvården   

Den intensiva kunskapsutveckling som sker inom hälso-och sjukvården, inte minst inom 

den högspecialiserade vården, har inneburit specialisering även inom andra professioner 

förutom läkare och sjuksköterskor.  

Sedan 1993 finns en specialistordning för fysioterapeuter. Specialistområdena innefattar 

bland annat hjärt-kärl sjukdomar, intensivvård, onkologi och ortopedi och innebär en 

klinisk fördjupning inom ämnesområdet under handledning i tre år samt en teoretisk 

fördjupning inom ämnesområdet. Specialistutbildade fysioterapeuter har kompetens att 

bedöma, behandla och diagnosticera komplexa patientfall, har kompetens att strategiskt 

arbeta för att implementera evidens och nya arbetssätt, att handleda fysioterapeuter 

under grund- och specialistutbildning, samt att driva kvalitets- och 

verksamhetsutveckling.  

Behovet och efterfrågan av fysioterapeuter med specialistkompetens är störst på 

universitetssjukhusen där den högspecialiserade vården idag bedrivs. Specifika tjänster 

för fysioterapeuter med specialistkompetens finns idag inrättade, bland annat på 

Karolinska Universitetssjukhuset och på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och är ett 

direkt svar på den specialiserade kompetens som den högspecialiserade och 

specialiserade vården idag kräver och efterfrågar. För att säkerställa vårdkvaliteten och 

patientsäkerheten anser vi att det måste finnas tillgång till fysioterapeuter med 

specialistkompetens inom den högspecialiserade och specialiserade vården.   

Vi vill passa på att uppmärksamma Socialdepartementet på den geografiskt mycket 

ojämna tillgången till fysioterapeuter med specialistkompetens över landet. Som 

exempel kan nämnas att det i Stockholm i januari 2016 fanns 30 fysioterapeuter med 

specialistkompetens per 100 000 invånare medan det i Västernorrland endast fanns 2 

fysioterapeuter med specialistkompetens per 100 000 invånare. Den ojämna tillgången 

till fysioterapeuter med specialistkompetens kan bland annat förklaras med att 

sjukvårdsregionerna, i olika utsträckning, ännu inte har ett strukturerat sätt vad gäller 

kartläggning av tillgång till specialistutbildade fysioterapeuter och inte heller har 
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inrättat specifika tjänster där denna kompetens utnyttjas. Fysioterapeuterna anser att 

Socialdepartementet behöver uppmärksamma behovet av specialistutbildade 

fysioterapeuter i den högspecialiserade och specialiserade vården.    

 

Avsnitt 8 Samband mellan volym och kvalitet 

Vi ser att det saknas en litteraturgenomgång med syfte att ta reda på betydelsen av 

volym och kvalitet även för andra professioners åtgärder inom hälso- och sjukvården. 

Troligtvis skulle en sådan genomgång visa att sambandet mellan volym och kvalitet 

gäller även för andra vårdprofessioner vilket skulle stärka nyttan med en koncentration 

av den specialiserade och högspecialiserade vården.   

 

Avsnitt 9 Forskning, utbildning och kompetensutveckling 

Fysioterapeuterna anser att det är avgörande för hälso-och sjukvårdens kvalitet att även 

andra hälsoprofessioner (förutom läkare) bedriver forskning, utbildning och 

kompetensutveckling inom den högspecialiserade och specialiserade vården. I 

betänkandet står att ”att ha rätt antal medarbetare med rätt kompetens blir allt viktigare 

med hänsyn till kvalitet och resurseffektivitet”. Vi efterfrågar därför en bredare 

konsekvensanalys vad gäller förutsättningarna för forskning, utbildning och 

kompetensutveckling, och åtgärdsplan, för bland andra fysioterapeuter då hälso- och 

sjukvården koncentreas.  

 

Övrigt 

Fysioterapeuterna känner en oro över att betänkandet inte närmare analyserar 

konsekvenserna för eftervård och rehabilitering i samband med en centralisering av 

högspecialiserad och specialiserad vård. Hur ska högkvalitativa och patientsäkra 

vårdkedjor utformas och hur ska kompetensförsörjning av personal säkras? Idag 

efterfrågas specialistutbildade fysioterapeuter inom öppenvården för specifika 

patientgrupper där särskilt kompetens behövs. Regionala skillnader i avtal gör 

förutsättningarna att verka som specialistutbildad fysioterapeut/fysioterapeut inom 

öppenvården mycket stora och är ytterligare en orsak till varför tillgången till 

specialistutbildad fysioterapeut är mycket ojämlik över landet.  

 

Med vänlig hälsning 

Fysioterapeuterna 

 

 

 

Stefan Jutterdal 

Förbundsordförande 


