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Yttrande 2017-10-13  Diarienummer: S2017/03349/FST 
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Betänkandet SOU2017:43 På lika villkor! - delaktighet, 

jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen 
Diarienummer: S2017/03349/FST 

Sammanfattning 

Fysioterapeuterna vill tacka för möjligheten att lämna synpunkter på hjälpmedelsutredningens 

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

delaktighet och jämlikhet för personer som är i behov av hjälpmedel. Vi instämmer 

också i utredningens slutsats att kommunerna vid planeringen av sin hälso- och sjukvård 

och äldreomsorg särskilt ska beakta verksamhetens behov av kompetens i form av 

arbetsterapeuter och fysioterapeuter.    

I betänkandet finns förslag till nya bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen. Ett av 

dessa förslag rör medicinskt ansvarig arbetsterapeut eller fysioterapeut, så kallad MAR. 

Tilläggsförslaget syftar till att öka antalet MAR i kommunerna. Fysioterapeuterna ser 

mycket positivt på att behovet av MAR så tydligt lyfts fram i utredningen. Vår 

uppfattning är dock att förslaget inte kommer att få tillräcklig effekt. Fysioterapeuterna 

anser att det ska finnas en MAR i varje kommun och att lagtexten bör formuleras på 

motsvarande sätt som det som gäller för MAS.  

I betänkandet finns förslag till ändringar i förordningen som reglerar statsbidrag till 

förstärkning av elevhälsan.  Även här vill vi betona att det är positivt att utredningen 

lyfter fysioterapeuters roll i elevhälsan. Vi anser dock att fysioterapi prioriteras för lågt i 

förslaget med tanke på elevhälsans breda uppdrag där preventivt och hälsofrämjande 

arbete ska stå i fokus.  



När det gäller kommunens kompetensförsörjning anser vi att kommunerna måste säkra 

möjligheten för hälso- och sjukvårdspersonalen att utvecklas och hålla sin kunskap à 

jour. Detta är en förutsättning för såväl patientsäkerhet som möjligheten att vara 

attraktiva arbetsplatser.  

Slutligen vill vi framhålla att vi saknar förslag i betänkandet som syftar till att stärka 

forskningen inom hjälpmedelsområdet. 

Fysioterapi och rehabilitering inom den kommunala hälso- och 

sjukvården och behovet av MAR 
Som poängteras i slutbetänkandet har de flesta kommuner i landet tagit över ansvaret 

för hemsjukvården. Den tid som patienten vårdas i slutenvården har minskat avsevärt 

under de senaste decennierna. Nu ansvarar kommunerna för avancerad rehabilitering 

vid bland annat stroke, frakturer och neurologiska sjukdomar.   

 

Många sjuka äldre får idag inte tillgång till rehabiliterande insatser och hjälpmedel i 

tillräcklig omfattning, trots att de är en grupp av patienter som generellt skulle kunna få 

betydligt ökad självständighet och livskvalitet med rätt typ av stöd till träning och 

preventiva och rehabiliterande insatser samt tillgång till adekvata hjälpmedel. Vi kan 

konstatera att den kommunala hälso- och sjukvården står inför en stor utmaning.   

 

I detta betänkande föreslås en lagförändring i syfte att öka fysioterapeuters och 

arbetsterapeuters ansvar för en säker och ändamålsenlig rehabilitering, där 

tillhandahållandet av hjälpmedel innefattas. Fysioterapeuterna anser att ett lagförslag 

som syftar till att kommuner inrättar så kallade MAR tjänster är både välkommet och 

nödvändigt. Utredarna konstaterar i sammanfattningen (sidan 27) att ” Mot bakgrund av 

att ett en så stor andel av hjälpmedelsförskrivningen numera sker i kommunerna, gör 

utredningen bedömningen att MAR egentligen skulle behövas i varje kommun.”  

Fysioterapeuterna instämmer i behovet av en MAR i varje kommun och anser att 

lagtexten ska formuleras så att det säkras att kommunerna inrättar MAR-tjänster.  Vi 

anser därför att lagförslaget ska formuleras liktydigt med det som redan finns kring 

medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS: ”4 § Inom det verksamhetsområde som kommunen 

bestämmer ska det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska.” 

 

 

 



Utredningens förslag till formulering kring medicinskt ansvarig arbetsterapeut eller 

fysioterapeut lyder:  

11 kap. 5§ Kommun ska vid planeringen av sin hälso- och sjukvård och äldreomsorg särskilt beakta 

verksamhetens behov av kompetens i form av arbetsterapeuter och fysioterapeuter. På 

verksamhetsområden som i huvudsak omfattar rehabilitering bör finns en medicinskt ansvarig 

arbetsterapeut eller fysioterapeut. 

 

Fysioterapeuternas förslag till formulering:  

11 kap. 5§ Kommun ska vid planeringen av sin hälso- och sjukvård och äldreomsorg 

särskilt beakta verksamhetens behov av kompetens i form av arbetsterapeuter och 

fysioterapeuter. Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det 

finnas en medicinskt ansvarig arbetsterapeut eller fysioterapeut.  

 

 

Fysioterapi inom elevhälsan 

I betänkandet poängteras att den kompetens som idag finns inom elevhälsan inte är 

tillräcklig för att säkerställa att elever får tillgång till de hjälpmedel de är i behov av. 

Fysioterapeuterna instämmer i detta. Men vi vill även framhålla att elevhälsans främsta 

uppgift är att verka förebyggande och hälsofrämjande. Att formulera förslag som 

reglerar statsbidrag till förstärkning av elevhälsan utifrån behovet av 

hjälpmedelsförsörjning är ett för snävt synsätt. Fysioterapeuters kompetens kan fylla en 

viktig funktion i elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete förutom i arbetet 

med hjälpmedelsförsörjning. Vi anser därför att möjligheten att söka statsbidrag för att 

anställa fysioterapeuter prioriteras för lågt med den formulering som betänkandet 

presenterar.  

 

Betänkandets förslag till förordning om skolverkets prioritering av ansökningar:  
16 § Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan enligt 6 

§ än det finns medel för, beslutar Statens skolverk om urval. Vid urvalet ska ansökningar som avser 

anställning eller uppdrag som skolpsykolog prioriteras före ansökningar som avser skolläkare, 

skolsköterska eller skolkurator.  Ansökningar som avser anställning eller uppdrag som arbetsterapeut, 

fysioterapeut och logoped ska prioriteras lägre än sådana ansökningar som anges i första stycket. 

Fysioterapeuterna anser att:  

Den prioritet vad gäller statsbidrag som föreslås för fysioterapeuter bör höjas.  

 



Fysioterapeuter och kompetensförsörjning 
I utredningen konstateras att det på sikt finns en risk för en brist på fysioterapeuter. 

Orsaker till denna förmodade ökade efterfrågan på fysioterapeuter anges vara en 

åldrande befolkning, vilken skapar större behov av förebyggande och rehabiliterande 

insatser. Ytterligare faktorer som anges är att den generella befolkningstillväxten ökar 

samt slutligen att efterfrågan på fysioterapeuter antas öka på nya områden, exempelvis 

inom elevhälsan 

 

Vi vill poängtera att redan nu kännetecknas arbetsmarknaden för fysioterapeuter av en 

bristsituation med liten konkurrens om jobben. Det gäller såväl nyexaminerade som 

erfarna fysioterapeuter. Förbundet Fysioterapeuterna får återkommande signaler från 

landsting och kommuner om att de inte kan tillsätta lediga tjänster på grund av för få 

eller inga sökande. Vi föreslår därför ett ökat antal grundutbildningsplatser på samtliga 

fysioterapeututbildningar i landet. 

Avgörande för kommunernas möjligheter att attrahera fysioterapeuter till sina 

verksamheter är att man skapar möjligheter för fysioterapeuter att utvecklas och att 

hålla sig à jour med kunskapsutvecklingen. En enkätundersökning genomförd av 

Fysioterapeuterna 2016 1. visade att fysioterapeuter anställda i kommunal verksamhet 

skattar sin möjlighet att upprätthålla sin kompetens betydligt lägre jämfört med kollegor 

inom andra verksamhetsområden. Anledningen till detta är troligen att det inte finns en 

tradition av kunskapsutveckling inom denna verksamhet.  

 

När det gäller inrättandet av så kallade MAR tjänster är Fysioterapeuternas uppfattning 

att detta är en attraktiv typ av befattning och att det trots den bristsituation som finns när 

det gäller fysioterapeuter och arbetsterapeuter är möjligt att besätta dessa tjänster.   

 

Fysioterapeuterna anser att:  

 

Avgörande för kommunernas möjligheter att attrahera fysioterapeuter till sina 

verksamheter är att man skapar förutsättningar att utvecklas och att hålla sig à 

jour med kunskapsutvecklingen. 

 

Antalet utbildningsplatser för fysioterapeuter måste utökas  

 

                                                      

1 Fysioterapeuters förutsättningar för livslångt lärande samt tillgång till kunskaps- och beslutsstöd1. En 

enkätundersökning genomförd i maj och juni 2016. Birgit Rösblad, Fysioterapeuterna 



Forskning och utveckling av hjälpmedel  
I betänkandet konstateras att forskningen när det gäller hjälpmedel är begränsad och att 

det finns det behov av mer forskning. Utredningen hänvisar till den norska 

hjälpmedelsutredningen som i sitt betänkande från 2017 även den konstaterade behovet 

av forskning. Vidare redovisas att den norska hjälpmedelsutredningen föreslår en bred 

satsning på forskning om hjälpmedel. Man föreslår satsning på medicinska och 

teknologiska områden, men även på samhällsvetenskapliga och humanistiska, med 

fokus på aktivitet och delaktighet. Den norska utredningen föreslår även en satsning på 

innovation och produktutveckling.  

 

Fysioterapeuterna instämmer i att det finns ett stort behov av forskning inom 

hjälpmedelsområdet. Vi saknar dock förslag från den svenska hjälpmedelsutredningen 

om hur forskningen inom detta område ska stärkas.  

 

Fysioterapeuterna anser att det bör formuleras ett förslag för hur forskningen 

inom hjälpmedelsområdet ska stärkas  
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