
Rapport från medlemsenkät till fysioterapeuter som arbetar inom 

området äldres hälsa, våren 2021 
 

Sektionen Äldres hälsa skickade i början av våren 2021 ut en enkät till sektionens 1300 medlemmar 
för att få en aktuell bild av bl a medlemmarnas arbetsområden, samverkan i vårdkedjan samt 
erhållen och behov av stöd och utbildning. Ett ytterligare syfte med enkäten var att använda 
materialet i en sammanställning av en rapport till World Physiotherapy’s undergrupp IPTOP (the 
International Association of Physiotherapists working with Older People) via den nederländska 
tidskriften National Dutch Journal for Geriatric Physiotherapy. Tidskriften har som ett uppdrag att 
informera om hur fysioterapeuter i olika länder arbetar och vilken möjlighet det finns till 
vidareutbildning.  
 
Svar från 330 medlemmar (25% svarsfrekvens) kom in. Här följer en kort sammanställning av 
enkätsvaren: 
 
Arbetsområde:   Antal (%) 
Kommunal hälso- och sjukvård  249 (75) 
Primärvård      25 (8) 
Sjukhus       35 (11) 
Privat sektor      19 (6) 
Universitet        2 
 
Alla regioner var representerade i enkätsvaren, flest antal svar från storstadsregionerna 
Stockholm (20%), Skåne (15%), Västra Götaland (14%) och Uppsala (8%) samt Västernorrland (5%).  
 
Yrkesverksam: Antal år  Antal (%) 
  >10   250 (75) 
  6-10     55 (17) 
  2-5     19 (6) 
  <1       6 (2) 
 
Arbetar med:    
Vård och omsorgsboende (VOB)  186 (56) 

 
ansvarar för antal äldre personer på VOB:  

  upp till 50 personer   70 (38) 
  50 -100 personer   85 (45) 
  >100 personer   32 (17) 
 
Dagrehab/dagverksamhet     22 (7) 
Hemrehab    202 (61) 
Geriatrisk slutenvård    20 (6) 
 
Vidareutbildning 
45 magister, 12 doktorsex, 189 annan vidareutbildning. 158 någon kurs inom äldres hälsa. 
 
 
 



Möjligheter att gå kurser/vidareutbildning helt eller delvis på arbetstid: 
Antal (%) 

Goda möjligheter    45 (14) 
Delvis med lön/korta kurser 120 (36) 
Inga/begränsade möjligheter 127 (38) 
Osäkert/vet ej    27 (8) 
  
”Det är lite dåligt med det. Arbetsgivaren har ingen plan och har inte gjort en behovsinventering” 
 

”Att läsa universitetskurser på arbetstid går ej. Möjlighet att ta semester för att plugga finns. OK att 
gå dagkurs eller timmeskurser om de ej är för dyra.” 
 

”Får förmodligen ta semester utan lön om jag vill. Tar nu semester 1 d/v.” 
 

”Goda möjligheter, men under pandemin har alla utbildningar ställts in.” 
 
Finns behov av kurser/vidareutbildning inom området äldres hälsa? 

Antal (%) 
Ja   270 (82) 
 
Förslag på kurser (antal svar i fallande storleksordning): 
Demens/träning vid demens (n=46)  
Neurologiska sjukdomar, stroke, Parkinson (n=20)  
Äldres hälsa/det friska åldrandet 
Äldrepsykiatri/psykisk ohälsa 
Träning  
Smärta hos äldre 
Geriatrik 
Ny forskning 
Andning, Covid19 
Palliativ vård 
Yrsel, balans 
Skörhet 
Dessutom nämndes: motiverande arbetssätt, samverkan, ortogeriatrik, förflyttning, mätmetoder, 
implementera nya arbetssätt, pedagogik, farmakologi, personcentrerad vård, osteoporos, 
kroppskännedom m m. 
 
Finns möjlighet att få stöd av mentor/handledning i det kliniska arbetet? 

Antal (%) 
Ja     72 (22) 
Nej   221 (67) 
 
Den vanligaste kommentaren var att man tog stöd av kollegor eller själv var den som arbetat längst 
och stöttade nya kollegor. 
 
Finns MAR i kommunen? 

Ja  159 (48) 
Vanligt svar var att uppdraget lagts på MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) eller att MAR-
funktionen tagits bort. Många kommenterade att det behövs en MAR. 
 



 
Finns äldreteam, eller motsvarande, med fysioterapeut? 
    Antal (%) 

Ja    57 (17) 
 Nej   257 (78) 
 
Kommentarer visade att fysioterapeuter inte automatiskt inkluderas i specialiserade 
multidisciplinära team.  Det vanligaste svaret var att det fanns hemrehabteam. Dessutom nämndes 
demensteam där ibland fysioterapeut, ibland enbart arbetsterapeut ingick.  
 

”På min VC har vi äldremottagning, alla 80 åringar blir kallade till hälsokontroll där 
fysioterapeutisk bedömning ingår” 
 

”Det pratas om att vi är ett team men vi kontaktas inte vid alla frågor och för det mesta tas 
inte våra journalanteckningar i vårdplaneringar” 
 

”Jag har anställts som hälsokoordinator för seniorer” 
 

”Tre specialistklinikanslutna team, ett med inriktning mot demens, ett mot ortogeriatrik och 
ett mot multisjuka äldre” 
 

”Finns ett ÄLSA-team (Äldre med Sammansatta vårdbehov). Där vi önskat att AT/FT ingått. 
Men det är endast ssk och läkare.” 
 

”GÖT (geriatriskt öppenvårdsteam) och OGH (ortopedisk hemrehabilitering för geriatriska 
patienter)” 

 
Hur sker samverkan och överrapportering i vårdkedjan (flera svar möjliga): 
    Antal 
 Elektronisk samverkan  273 
 Per telefon   132  
 Skriftlig brev/fax   59 
 Ingen samverkan   13 
Olika elektroniska system användes. En vanlig kommentar var att samverkan i vårdkedjan är ett 
förbättringsområde och att man får söka information själv. 
 
Hur fungerar överrapportering i vårdkedjan? 
Detta var en öppen fråga och vi fick många synpunkter och även en del förslag på förbättringar. 
En övervägande andel ansåg att rapporteringen fungerade bra eller ganska bra, även om många 
skrev att det kunde förbättras ytterligare. En nästan lika stor andel ansåg att samverkan mellan 
olika vårdenheter hade brister och att det fanns stora variationer beroende på person, 
organisation, att alla patienter på sjukhuset inte träffar FYS, dålig organisation eller 
ointresserad ledning, eller att rapporteringen från sjukhuset gick genom flera personer innan 
den nådde respektive FYS i kommun/primärvård. 
 
En sammanställning av svaren och några citat: 
   Antal (%) 
Fungerar OK/för det mesta bra 122 (37) 
Fungerar dåligt/bristfälligt: 113 (34) 
Varierande   55 (17) 
Någorlunda/Vet ej  40 (12) 



 
”Har elektriskt system för kontakt men upplever tyvärr att man sällan får 
överrapportering från sjukhus” 
 
”Usel vårdkedja mellan sjukhus och kommun. Inga överrapporteringar görs efter 
sjukhusvistelse.” 
 

”Varierande, det är också frustrerande med olika journalsystem” 
 

”Ofta bristfällig, sen digital information, ibland när de redan gått hem. Behov av 
hembesök kan komma plötsligt och det blir akut utryckning för att det inte funnits 
information.” 
 

”Oftast bra mellan kollegor. I övrigt beror det på om andra professioner har kännedom 
om min profession för att möjliggöra att få kännedom om ev ärenden” 
 

”Bristfällig. Få avd har tillgång till egen rehabpersonal och vi får ofta be om bedömningar 
inför utskrivning. Ofta anses patienten vara utskrivningsklar utan bedömning av rehab på 
sjukhus.” 
 

”Ofta problem mellan vårdcentral och rehab, svårt att ta kontakt med ansvarig läkare och 
diskutera t ex medicin, behov av viss undersökning etc). Finns inte heller bra samverkan 
mellan rehab och dagverksamhet eller friskvård för att ta den äldre personen vidare i sin 
hälsa (främja och förebygga)” 
 

”Väldigt olika. Upplever att vi missar många äldre som har behov av hemrehab p g a att vi 
bara får remiss på dem som kollegor på sjukhuset träffar, och det träffar långt ifrån alla 
patienter på avd.” … ”Vi får ofta läsa ssk-anteckningar för att förstå patientens funktion” 
 

”Ofta bra mellan sjukhus och kommun, sämre mellan kommun och primärvård.” 
 

”Vi rapporterar nästan alla patienter, men vet inte hur det går för patienterna därefter” 
 
Vad är det viktigaste utvecklingsområdet inom rehabiliteringen för äldre personer? 
 
Även detta var en öppen fråga med många och ibland utförliga svar. Siffror inom () anger antal 
svar. 
Det som flest angav var utökade resurser/fler fysioterapeuter för att göra verklig skillnad (69). 

”Att vi FYS blir fler inom kommunal verksamhet, så att vi kanägna oss åt att träna 
patienter enligt de rekommendationer som finns och arbete mer förebyggande, inte bara 
när patienterna redan är sköra och har drabbats av ohälsa. Helst ha ansvar för 40-50 
personer på SÄBO för att möta deras behov” 
 
”Att vara ensam FYS för 126 är tufft. Jag känner mig mer som konsult än rehabpersonal.” 

 
Därefter var det många som föreslog bättre utbildning för baspersonal, f f a inom 
rehabiliterande arbetssätt (45). 

”Oerhört viktigt att baspersonal utbildas, kunskapen kring ett rehabiliterande 
förhållningssätt finns inte. Att det finns resurser så att vi kan utbilda! Så länge 
baspersonal inte förstår vikten, så kommer vi ingen vart.” 

Ett område som engagerade många var även mer vidareutbildning för fysioterapeuter med stöd 
av ledningen och på betald arbetstid (31). 



Förbättrad samverkan mellan olika vårdgivare och inom organisationer ansågs angeläget (24). 
Det kom även många förslag på hur man skulle kunna förbättra rehabiliteringen och 
fallpreventionen på särskilda boenden (26), mer tid och resurser till förebyggande träning samt 
personcentrerad vård (38), bättre teamsamverkan och kompetenta team med inriktning mot 
äldre (28), ökad fysisk aktivitet för äldre personer oavsett var de bor (17), mer 
hemrehabilitering (15), förbättrad fallprevention generellt i alla verksamheter (15). 

”Driva frågan om preventivt arbete i glappet mellan sjukvård och friskvård för äldre 
hemmaboende individer.” 
”Behövs mycket bättre rehabilitering inom korttidsvården och i hemmet för patienterna! 
Detta med tanke på de korta vårdtiderna inom slutenvården. Patienterna har ett stort 
behov av fortsatt rehabilitering efter utskrivning från slutenvården och rehab-resurserna 
är marginella idag.” 
”Ett brett utbud av evidensbaserad fysisk aktivitet/träning som kan utgöra stöd för 
egenvård både utanför och inom hälso- och sjukvård, vid behov kompletterat med stöd 
från fysioterapeut. Viktigt att personanpassa.” 
 

Andra förslag som gavs var: 

• Lokaler för träning på särskilda boenden och för hemmaboende 

• Bättre rehabilitering med anpassad träning på korttidsboenden samt i hemmet 

• Högre status för fysioterapeuter 

• Bedömning av fysioterapeut för alla som flyttar in på särskilt boende 

• Arbeta enligt evidens 

• Bättre kunskap hos chefer och andra professioner om fysioterapeutens kompetens och 
betydelsen av träning för äldre personer 

• Mer balansträning 

• Behandlingsriktlinjer nationellt för lika vård 

• Fler rehab-avdelningar 

• Utbyggd dagrehab 

• Forskning om sköra äldre 

• Digitala föreläsningar öppna för alla 

• Fler specialister 
 

”Jag upplever att sköra äldre med nedsatt autonomi inte får tillgång till 
sjukdomsförebyggande fysioterapeutiska insatser. Det ryms inte i prioriteringen och det 
kommunala ansvaret, men individen har inte förmåga att ta det ansvaret själv.” 
”Interprofessionellt samarbete inom rehab inom alla verksamheter! Sarkopeni, skörhet, 
osteoporos har klart stora mörkertal! Tydligare riktlinjer kring dessa vore bra! Samhälls- 
och individvinst om vi kan behandla dessa grupper innan de blir beroende av stöd och 
hjälp eller hamnar på sjukhus.” 

 
Sektionens kommentar till enkätsvaren: 
Vi vill börja med att tacka alla som besvarat enkäten, det var mycket värdefullt för styrelsen att få 
en liten inblick i medlemmarnas arbete och utbildningsbehov. Materialet kommer att ligga till grund 
för sektionens planering av verksamheten, vid fortsatt lobbyarbete över landet samt via förbundet.  
 
Augusti 2021 
 
Lena Zidén och Gill Asplin 
Styrelsen för sektionen Äldres Hälsa 



 


