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Specialistutbildningstjänster för fysioterapeuter inom 

primärvård - pilotprojekt på gång i Sörmland. 

I Sörmland har man beslutat att införa specialistutbildningstjänster för fysioterapeuter 

inom primärvården. Fem tjänster kommer att tillsättas i januari 2018, ytterligare fem i 

januari 2019 och ytterligare fem i januari 2020. Specialistutbildningstjänsten innebär att 

personen inom ramen för sin tjänstgöring meriterar sig mot kompetensmålen för att bli 

specialist inom primär hälso- och sjukvård. Sjuttiofem procent av tjänstgöringstiden är 

kliniskt arbete och 25% är vikt för övriga aktiviteter kopplade till specialistmålen.  

 

Initiativet till specialistutbildningstjänsterna kommer från huvudmannen, Landstinget i 

Sörmland. Beslutet innebär en långsiktig satsning på fysioterapeuter inom primärvården 

och välkomnas varmt av Fysioterapeuterna. Fysioterapeuterna och sektionen för 

primärvård samarbetar med verksamhetsutvecklaren Gunnel Peterson i Landstinget i 

Sörmland i detta arbete. 

 

Fysioterapeuterna har under hösten beslutat att använda specialistutbildningstjänsterna i 

Sörmland som ett pilotprojekt, som en del i revideringsprocessen av nuvarande 

specialistutbildning (kongressbeslut november 2016, se text nedan)  

 

Syftet med pilotprojektet är att testa och utvärdera en reviderad process för att bli 

specialist. I pilotprojektet kommer handledaren få en utökad roll vad gäller att utforma 

den individuella studieplanen samt att bedöma uppnådda kompetensmål. Pilotprojektet 

kommer att utvärderas löpande vad gäller genomförbarhet och kvalitetsäkerhet utifrån 

syftet att utforma en specialistutbildning som är transparent, tidseffektiv och 

kvalitetssäker samt motsvarar hälso- och sjukvårdens kompetensbehov vad gäller 

specialiserad fysioterapi. Ytterligare ett syfte är att utforma en administration kring 

specialistutbildningen som på sikt underlättar en statlig reglering av densamma.  
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Under Fysioterapeuternas kongress i november 2016 fattades beslut om att 

Specialistordningen ska revideras, med syfte att utforma en specialistutbildning som är 

transparant, tidseffektiv och kvalitetssäker samt motsvarar hälso-och sjukvårdens 

kompetensbehov av specialiserad fysioterapi. Revideringsarbetet kommer att innefatta 

en översyn både av processen för att bli specialist, specialistinriktningar och 

kompetensmål. Översynen påbörjades under våren 2017 och kommer att fortlöpa under 

mandatperioden. Det är också planerat att Fysioterapeuterna på ett tydligare sätt ska 

stötta handledaren i sin roll, samt göra en kartläggning av befintliga kurser inom 

specialistområdena och inventera behovet av kurser kopplade till specialistutbildningen. 

   

För frågor, kontakta Charlotte Chruzander, Hälso- och sjukvårdsstrateg 

Charlotte.chruzander@fysioterapeuterna.se eller 0709-28 61 07 
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