
 

 

 

 

 

 

    Sundsvall den 25 augusti 2022 

 

 

 Till Moderaterna Region Västernorrland 

 

Under våren har ert parti i samtliga regioner i Sverige svarat på 9 påstående från Fysioterapeuterna.  

 

Fysioterapeuterna i distrikt Västernorrland vill gärna ha en kommentar till det svar ni gav på fem av 

dessa. Vi skulle uppskatta om ni svarar före den 8 september då den Internationella Fysioterapins 

dag infaller, annars tar vi tacksamt emot svaret när det kommer. Vi kommer att presentera era svar 

på vår hemsida och instagram för att också ge vägledning till våra medlemmar inför det viktiga valet 

som vi vet att ni alla arbetar intensivt med just nu! 

Fråga: 

Är det något som hindrar att vi använder er logga vid presentationen? 

Helt ok att använda vår logga 

 

Påstående 1. 

”Vår region har förutsättningar, ekonomiskt och personellt för att stärka arbetet med 

förebyggande och hälsofrämjande insatser”. 

Ni har svarat ”Nej, vi instämmer inte”. 

I regionplanen 23 – 25, mål 2 anges; ”att satsning på detta område är en avgörande framtidsfråga, 

där förändringsförmågan i organisationen behöver stärkas för att uppnå större hälsovinster”. 

Fråga: 

Hur tänker ni att regionen ska använda de befintliga resurserna för att uppnå målet? 



Svar: Utdraget ur regionplanen är taget ur majoritetens regionplan och är inte något som vi röstat 

för/ställer oss bakom. Men vi anser att man bör satsa mer resurser på förebyggande och 

hälsofrämjande insatser. Primärvården bör generellt stärkas med ca 100 miljoner kronor kommande 

mandatperiod.  

Vi fysioterapeuter träffar patienter i alla åldrar med olika åkommor. Vissa av dessa hade helt eller 

delvis kunnat förebyggas om bl a vi träffat dem tidigare. Det gäller både hälsopromotion och 

prevention samt att bibehålla sin förmåga.   

 

Påstående 2. 

”Antalet fysioterapeuter i primärvården behöver bli fler i vår region”. 

Ni har svarat ”Vi Instämmer delvis”. 

Fråga: 

Hur många tjänster anser ni det bör vara per 1000 invånare? Hur lång väntetid anser ni vara rimlig? 

Svar: En väntetid på några veckor bör vara acceptabel. Därför bör det finnas fler fysioterapeuter.    

 

Enligt ett riktvärde som regionen tagit är att vi ska ha 1 fysioterapeut per 4000 invånare i 

primärvården. (jmf 1distriktssköterska/ knappt 1000 invånare).   

 

De flesta fysioterapeuterna har idag väntetider på 2 – 4 veckor upp till 3 månader. Vi hinner heller 

inte arbeta med alla de diagnoser vi har evidens för, t ex KOL, psykisk ohälsa, inkontinens mm. 

 

Påstående 3. 

”Det behövs fler specialistfysioterapeuter”. 

Ni har svarat: ” Ja, vi Instämmer”. 

I Regionplanen 2023 – 2025, Mål 2, Kunskapsbaserad vård, står; ”Utgångspunkten är att bästa 

möjliga kunskap används vid varje möte mellan vårdpersonal och patient”.  

Inom vilka områden anser ni att regionen skall inrätta specialisttjänster? 

Svar: Det här är en fråga för verksamheten. Men för oss är det självklart att det ska finnas 

specialisttjänster.  

I vår region finns 0 specialisttjänster inrättade för fysioterapeuter. 

I regionen finns 8 fysioterapeuter som avlagt specialistexamen enligt Fysioterapeuternas 

specialistordning och minst 5 är under utbildning. Ingen av dessa är enligt önskemål/krav från 

arbetsgivaren utan helt på eget initiativ för att fördjupa sin kompetens. 

Fysioterapeuterna har 17 specialistområden att välja mellan. Vi berättar gärna vilka! 

 



 

Påstående 4. 

”Fysioterapeuter i vår region ska kunna utbilda sig till specialist på arbetstid i en 

utbildningsanställning”. 

Ni har svarat: ”Ja, vi instämmer”. 

Fråga: 

Hur avser ni att konkret påverka så att påståendet uppfylls”? 

De fysioterapeuter som har specialistexamen har bekostat detta själv och bl a tagit semester för att 

kunna närvara på utbildningen. I något fall har kollega fått tjänstledigt med lön för att gå vissa kurser.  

Arbetsgivaren tar tacksamt emot den nyvunna kunskapen.  

Svar: Att det finns tydliga karriärvägar vilket vi föreslår i vårt valprogram. Inom regionen ska man 

kunna göra karriär utan att passera ett skrivbord.  

 

Påstående 5. 

”Det ges goda möjligheter till kompetens- och karriärutveckling för fysioterapeuter i vår region”. 

Ni har svarat: ”Vi instämmer delvis”. 

Fråga: 

Hur avser ni att påverka så att dessa möjligheter blir goda? 

Kompetensutveckling, karriär- och differentierade tjänster, bl a specialisttjänster är några av de 

viktigaste förutsättningar för att få sökande som också lockas att stanna kvar inom regionen. I 

dagsläget finns inte dessa möjligheter alls inom regionen. 

 

Svar: Att det finns tydliga karriärvägar vilket vi föreslår i vårt valprogram. Det är en självklarthet att 

man ska kunna göra karriär inom regionen utan att passera ett skrivbord.  

 

 

Tack för era viktiga svar! 

 

Med vänlig hälsning 

Sundsvall som ovan 

Fysioterapeuterna distrikt Västernorrland/ 

Elisabeth Haraldsson, ordf  

070 – 240 28 32 



 

 

 

 

 










































