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Fysioterapeuterna vill tacka för möjligheten att lämna synpunkter på  promemorian 

Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna.  

Vi vill inledningsvis kommentera att yrkesbeteckningen sjukgymnast sedan 2014 är 

ersatt av fysioterapeut. I denna promemoria används den gamla och den nya 

yrkesbeteckningen växelvis. Benämningen sjukgymnast bör konsekvent ersättas av 

fysioterapeut. 

Fysioterapeuterna har inga invändningar eller särskilda synpunkter när det gäller de  

huvudsakliga förslag och bedömningar som formuleras i promemorian. Vi vill däremot 

ge kommentarer när det gäller följande avsnitt i promemorian:  

4.2.3 Utredningsformer och undersökningsmetoder. 

Här slås fast att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få 

meddela föreskrifter om olika former av försäkringsmedicinska utredningar och olika 

undersökningsmetoder som får användas vid utredning av en försäkrad.   

Fysioterapeuterna vill framhålla att  det är av  stor vikt att de utredningar och de 

undersökningsmetoder som genomförs håller hög kvalitet. Vi instämmer i att 

undersökningsmetoder bör bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och det krävs 

hög kompetens för att utföra försäkringsmedicinska utredningar.  



När det gäller Aktivitetsförmågebedömning (AFU) fick Försäkringskassan år 2010 i 

uppdrag att tillsammans med Socialstyrelsen och i samråd med Arbetsförmedlingen och 

hälso- och sjukvården att vidareutveckla metoder och för att bedöma arbetsförmåga 

inför 180 dagar i ett sjukfall. Fysioterapeuterna ser det arbete som bedrivits inom ramen 

för detta uppdrag som mycket positivt. Att utredningar är standardiserade och av god 

kvalitet är en förutsättning för att de ska vara rättssäkra. Standardiserade 

undersökningsmetoder är också en förutsättning för transparens och att de utlåtanden 

som görs är förståeliga för den person vars arbetsförmåga utreds.  

När det gäller Teambaserad medicinsk utredning (TMU) finns det däremot inga krav på 

vilka utredningsmetoder som ska användas. Vi ser detta som problematiskt och något 

som högst troligt  bidrar till rättsosäkerhet och som ger upphov till brist på transparens.  

Att som nu överlåta åt utförarna att välja undersökningsmetoder och instrument anser vi 

ger upphov till alltför stor osäkerhet för den person som ska utredas vad gäller 

arbetsförmåga Vi anser att  TMU bör succesivt utfasas och ersättas med AFU.   

Vi vill här också framhålla det nödvändiga i att personen vars arbetsförmåga ska 

bedömas är delaktig i utredningen och väl informerad om syftet med denna.       

4.2.8 Personalens kompetens och utbildning 

Här lyfts vikten av att personalen som ska utföra utredningen har den kompetens och 

utbildning som krävs. Fysioterapeuterna instämmer i att detta är mycket viktigt. Vi vill 

påpeka att uppbyggnad av kompetens är något som kräver långsiktighet och vikten av  

att anställningsvillkoren är sådana att kompetent personal attraheras av och stannar i 

verksamheten. När det gäller fysioterapeuter råder det idag  en bristsituation vilket 

understryker vikten av att tillhandahålla kompetensutveckling och stabila 

arbetsförhållanden.   

Vi vill även understryka vikten av att professionernas kompetens tas till vara fullt ut och 

att fördelning av arbetsuppgifter mellan de professioner som deltar i utredning inte 

baseras på traditionell uppdelning av arbetsuppgifter utan av reell kompetens.  

Även beställarkompetensen är avgörande. För att göra en kvalitativt bra beställning 

krävs kompetens kring hur utredningar bedrivs samt kompetens att tolka utredningens 

resultat.    

4.3.2 Ersättning till försäkrad och till landstingen  

När det gäller den ersättning som föreslås  ska utgå för en utvidgad AFU genomförd av 

fysioterapeut anser vi att denna är för låg. Att genomföra  utredningar med fokus på  

funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning  är tidskrävande.   Sammantagen tid för 

att genomföra själva utredningen, tolka resultaten samt att skriftligen sammanfatta 

resultaten bör ta ca 4 timmar. Den ersättning som föreslås på 3000 kr / utredning ger 

inte full kostnadstäckning, något som är intentionen i promemorian. Fysioterapeuterna 

anser att denna ersättning måste höjas till 4400 kr.  



När det gäller ersättning för teambaserad medicinsk utredning föreslås totalsumman 

vara 28 000kr. Här kan man inte utläsa vad den fysioterapeutiska utredningen föreslås 

ersättas med. Vi antar att siffran är för lågt satt med tanke på vilken ersättning som är 

föreslagen när det gäller AFU fysioterapeut. 

5.2.2 Övriga konsekvenser 

Här lyfts vikten av att det finns ett jämställdhetsperspektiv med i utredningarna. I detta 

avsnitt diskuteras detta ur ett genusperspektiv. Vi anser att detta är mycket viktigt men 

vill även lägga till att utredningarna även bör beakta jämlikhet ur etniskt- samt 

åldersperspektiv.  

 

Med vänlig hälsning   

 

 

 

 

 

 

Stefan Jutterdal  

Förbundsordförande 

Fysioterapeuterna  
  

 

 

  

 

  

 

 

  

   


