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Sammanfattning 

Fysioterapeuterna vill tacka för möjligheten att lämna synpunkter på utredningens 

delbetänkande. Vi uppskattar också det inkluderande och utåtriktade arbetssätt som 

utredaren har anammat.  

Sammanfattningsvis delar vi utredarens syn på svensk hälso- och sjukvård och vi anser 

också att det krävs en förändring av struktur och organisation för att kunna åstadkomma 

ökad kvalitet i form av bättre tillgänglighet och effektivare resursutnyttjande. Vi vill 

också liksom utredaren betona den centrala roll som primärvården spelar i hälso- och 

sjukvårdssystemet. Vi ser också positivt på den målbild som utredaren redovisar. Att 

primärvården är basen, i samspel med sjukhus och kommunala insatser, och tydligt 

utgående från patientens behov.  

Vi ser positivt på de förslag som lämnas inom delbetänkande. Vi uppskattar särskilt att 

bedömningen ska vara behovsstyrd och därmed utgå från patientens behov.  

Att möjliggöra för andra möten än det rent fysiska genom att använda ordet bedömning 

ser vi också som positivt då de ökande demografiska utmaningarna kommer att kräva att 

vi arbetar på andra sätt än tidigare och att vi möjliggör för digitala lösningar i större 

utsträckning inom hälso- och sjukvård.  



I delbetänkandet finns också ett förslag kring en färdplan för det fortsatt arbetet vilket 

bland annat innefattar utformande av ett nationellt uppdrag för primärvård (Primärvård 

NU) som bland annat ska belysa primärvårdens gränssnitt mot såväl egenvård som 

samverkan med kommunala aktörer. Vi ser positivt på detta men skulle också önska att 

man belyser prevention och hälsofrämjande åtgärder då de är av betydelse för att 

motverka sjukdom för en stor del av populationen.  
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