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Fysioterapeuternas förslag till Vårpropositionen 2015 inom ramen 

för professionsmiljarden 

Generellt 

1. Fysisk inaktivitet är den 4:e största hälsorisken för ohälsa och för tidig död. Med 

riktad och anpassad fysisk aktivitet kan många sjukdomar undvikas och lindras. Det är 

skillnad på fysioterapi och fysisk aktivitet! 

2. Rehabiliteringsprocessen är ett av de verktyg som vi idag kan använda för att stärka 

patientens position då de inom rehabilitering är delaktiga i alla led av processen. 

Rehabiliterade insatser bör lyftas fram både som professionsspecifika och för 

rehabiliteringsprocessen som helhet. Fysioterapeuten har en viktig roll inom 

rehabilitering. Vi vill att man klargör betydelsen av rehabiliterande insatser och att 

man verkar för att indikatorer som mäter rehabilitering ingår i befintliga och nya 

kvalitetsregister m.m.  

3. Använd alla professioners och patienternas kraft bättre i utvecklingen av hälso- och 

sjukvården. 

Förslag till insatser i Vårpropositionen 2015 

 Tillvarata fysioterapeutens kompetens mer! Förstärk rollen i teamen kring patienten. 

Ett sätt är att stimulera alla landsting till att genomföra olika mottagningsmodeller som 

stärker fysioterapeutrollen som första kontakt för patienter som söker primärvård 

med besvär från rörelseorganen. Satsningen kan ingå i en nationell handlingsplan där 

alla professioners kompetens används effektivt.  Goda exempel finns från Kalmar 

och Skåne.  

 Specialisttjänster införs i alla landsting så att specialistutbildade fysioterapeuters 

kompetens kommer till användning inom hälso- och sjukvården i syfte att korta 

kötider och öka kvaliteten. Satsningen sker genom riktade medel. 

 Men en åldrande befolkning behöver fysioterapeutiska insatser för äldre förstärkas. 

Samverkan mellan kommuner och landsting behöver även stärkas så att de som 

behöver fysioterapi i hemmet eller i särskilda boenden får tillgång till detta. Detta 

kan med fördel ingå i det tidigare föreslagna arbetet med en Nationell kvalitetsplan för 

äldre.  

Förutom detta: Förstärk elevhälsan, utveckla ersättningsmodellerna för vårdval och 

arbeta för att fysioterapeuternas specialistutbildning får statligt huvudmannaskap. 


