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Uppföljningsmöte Fysioterapeuterna och Örebro läns landsting 
 
 
ÖLL:  KG Bartoll, Dennis Johansson, Ann Catrin Studahl, Karolina Stridh,  

Jan Olsson (under en del av mötet). 
Fysioterapeuterna:  Carolina Israelsson, Mark Aarts, Eva Marklund, Jonas Backman, Angelica 

Gunnarsson.  
 
1. Syftet med mötet var att följa upp det möte som ordnades i jan 2013. Primärvårdsledningen 
framförde då bl.a. önskemål om förbättrad tillgänglighet och ökat produktivitet för 
sjukgymnastgruppen. Flera vårdcentraler har nu arbetat med att förbättra sin tillgänglighet och också 
uppnått mycket goda resultat. Karla VC bland andra. Det är dock viktigt med att anpassa bemanning 
efter behov för att värna arbetsmiljön.  
Fysioterapeuterna efterfrågade tydliga kompetenskrav från landstinget och också stimulansåtgärder 
för att motivera förbättringsarbetet. Vilka drivkrafter finns för att motivera fysioterapeuter till 
smartare arbetssätt? Hur kan ett landsting använda sjukgymnaster med särskild kompetens? 
 
 
2. Stefan Jutterdal, förbundsordförande för Fysioterapeuterna, informerade om aktuella frågor inom 
förbundet. Fysioterapeuterna har tagit fram ett valmanifest http://www.fysioterapeuterna.se/Om-
forbundet/Forbundets-politik/Valmanifest-2014/ där fysioterapeut direkt är en viktig del. Stefan 
föreslår att landstinget i sin nästa landstingsplan får med en skrivning om att pröva fysioterapeut 
direkt mer systematiskt.  
Förbundet ordnar tre seminarier i Almedalen kring vikten av anpassad fysisk träning, fysioterapeut 
direkt och artrosskola http://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Forbundets-
politik/Almedalen-2014/ 
 
Stefan uppmanade också Örebro läns landsting att bidra till att namnbytet från sjukgymnast till 
fysioterapeut påskyndas genom att i officiella dokument benämna professionen som fysioterapeut 
och att betala avgiften för namnbytet för alla anställda sjukgymnaster som vill byta till fysioterapeut. 
Namnbytet är även ett gyllene tillfälle att informera patienter och allmänheten om vad 
fysioterapeuter och sjukgymnaster bidrar med i vården. Patienter tror att de vill/måste träffa en 
läkare. Efter bedömning hos fysioterapeut brukar patienterna vara väldigt nöjda. Trycket på 
läkartider och behov av hyrläkare skulle minska och det skulle ge möjlighet att kanske lägga extra 
pengar på att utveckla fysioterapeut direkt. (Exempel Brahehälsa i Löberöd).  
Dennis Johansson påpekade vikten av att förtydliga vilken kompetens som efterfrågas hos 
fysioterapeuter och sjukgymnaster. Tydliga kompetenskrav/mål, standardisera i länet? (jämför med 
specialist i allmänmedicin)  
 
 
3. Bra dialog på mötet. Hälso- och sjukvårdsdirektör Jan Olsson och primärvårdschef KG Bartoll 
betonade vikten av att hitta sätt att bättre ta tillvara fysioterapeuters/sjukgymnasters kompetens.  
Artroskola och BOA-registret har visat på goda resultat gällande en stor patientgrupp.  
Det behövs tydliga rutiner/system gällande protesoperation av höft och knä. Det bör inte ske innan 
ordentlig träningsperiod. Efter träningsperioden skulle det kunna vara fysioterapeuten som vid behov 
skriver remiss till ortoped och röntgen för ett smidigare vårdförlopp för patienten.  
Även mycket viktigt med fysioterapeutbedömning vid andra muskuloskeletala åkommor innan 
distriktsläkare skickar remiss till ortoped.(60 % av remitterade patienter behöver ej träffa ortoped). 
Internutbildning mellan professionerna på VC. Vem gör vad i vården? Viktigt att bygga vidare på goda 
exempel och bra projekt.  
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