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Betänkandet SOU2017:47 Nästa steg på vägen mot en mer 

jämlik hälsa- Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och 

jämlik hälsa 
Diarienummer: S2017/03553/FS 

Sammanfattning 

Fysioterapeuterna vill tacka för möjligheten att lämna synpunkter på kommissionens 

betänkande. Vi ser positivt på utredningens tydliga inriktning när det gäller att minska 

hälsoklyftor och att sträva mot en mer jämlik hälsa. I betänkandet fokuserar man på åtta 

olika områden för att främja hälsa. Vi ser att det finns beröringspunkter mellan de olika 

områdena och inom flera områden bedriver Fysioterapeuterna redan idag 

påverkansarbete i samma riktning som kommissionen föreslår. Vi har under 2017 tagit 

fram ett kunskapsunderlag Rörelselyftet som riktar sig mot barn/unga, personer i 

arbetslivet samt äldre. I Rörelselyftet fokuserar vi på möjlighet och tillgång till fysisk 

aktivitet och rörelse, ett hållbart arbetsliv och tillgång till rehabilitering. Vi uppskattar 

också att kommissionen föreslår långsiktiga lösningar och att man ser samverkan som 

en avgörande faktor för genomförande. 



När det gäller förutsättningar för barn och ungas möjlighet till fysisk aktivitet och 

rörelse kan vi bara bekräfta betydelsen av de förslag som kommissionen har. Lärande 

påverkas positivt av fysisk aktivitet men fysisk aktivitet kan också ses som 

stigmatiserande för de barn och unga som har svårigheter. Fysioterapeuter i skolan kan 

fylla en viktig funktion i elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete.  

Vi kan bidra med kompetens kring de barn och ungdomar som har 

funktionsnedsättningar och motoriska svårigheter.  

Vi ser också positivt på förslagen om arbetsmiljöcentrum samt en stärkt forskning och 

utbildning på arbetsmiljöområdet och ser vår profession kan bidra med kunskap och 

kompetens inom denna forskning.  

Socialt hållbara bostadsområden och sunda boendemiljöer lockar också till ökad fysisk 

aktivitet som bidrar till en förbättrad hälsa. Vi ser därför positivt på dessa förslag likväl 

på förslagen om tillgång till friytor för lek och utevistelse. Detta främjar barns fysisk 

aktivitet men bidrar också till ökad tillgänglighet för alla oavsett ålder och 

funktionsnedsättningar. Detta ligger också väl i linje med förslagen kring ökad 

tillgänglighet till miljöer och aktiviteter som föreslås i kapitlet om Levnadsvanor. Vi sr 

att vi har en viktig roll i detta arbete och bidrar gärna i fortsättningen.   

Slutligen så gläds vi åt förslagen om hälsofrämjande vårdmöten och därmed ett ökat 

fokus på prevention och hälsofrämjande åtgärder. Man kan bara önska strukturer, 

ersättningssystem och organisationer som stöttar detta viktiga arbete. Ni lyfter också 

frågan om kontinuitet mellan professioner och mellan verksamheter och organisationer. 

Vi håller med om att detta är nödvändigt för att kunna erbjuda en modern och 

personcentrerad vård.  

Slutligen vill vi lyfta gruppen äldre och deras förutsättningar för en jämlik hälsa. Det är 

en ökande grupp i samhället och de aspekter som beskrivs i betänkandet kring 

segregation, otillräckliga ekonomiska förutsättningar, sjuklighet med mera går också att 

applicera på denna grupp. Flera av de förslag som lämnas i utredningen kommer även 

att påverka äldres förutsättningar men vi kan önska att man i större utsträckning tog 

hänsyn till deras specifika förutsättningar.      
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