
 

Fysioterapeut som första kontakt i Kalmar län  

Projekttid: 140401 – 150331 

Syfte: Syftet var att utarbeta en mottagningsmodell där fysioterapeuter, efter hälsocentralens 

triagering, tidigt bedömer patienter med besvär från rörelse- och stödjeorganen. Med 

patientens bästa för ögonen vill vi att landstingets resurser ska användas så effektivt som 

möjligt. 

Bakgrund: 

Smärta från rörelse- och stödjeorganen är vanligt förekommande. I Kalmar län var under år 

2014 över en femtedel av läkarbesöken i primärvården relaterade till besvär i muskler och 

leder. För dessa patienter är en tidig bedömning av fysioterapeut att rekommendera enligt 

dagens evidens. 

Metod:  

Fyra pilotenheter över länet, bildade på respektive enhet team med fysioterapeut, 

sjuksköterska och läkare. Rutiner utarbetades för bokningen av patienterna och tydliga 

kontaktvägar mellan fysioterapeut, sjuksköterskor och läkare upprättades.  

Inklusionskriterierna var nydebuterade besvär (0-3 mån) från rörelse- och stödjeorganen. 

Exklusionskriterier var påverkat allmäntillstånd, allvarlig nervpåverkan, plötslig huvudvärk, 

kraftigt trauma, infektion, tumörmisstanke och tydligt behov av sjukskrivning eller 

receptbelagd medicin. 

Resultat: 

Resultatet visar att 755 patienter har ingått i projektet, 643 (85 %) av dem var i åldern 16-67 

år. Av de i arbetsför ålder har 90 % färdigbehandlats utan att också behöva träffa läkare. I 

resterande fall har ett sedvanligt samarbete skett med distriktsläkaren. Majoriteten av 

patienterna, 74 %, behöver endast 1-2 besök hos fysioterapeuten.  

Vid 3-månadersuppföljningen hade 5 % varit sjukskrivna för sina besvär och 4 % hade själva 

sökt läkare för aktuella besvär.  

Patienterna skattade, genom enkät, att de var nöjda med bedömning av fysioterapeut och 

upplevde sig ha fått tillräcklig information kring sina besvär.  

Resultaten samstämmer med den forskning som finns inom ämnesområdet, både 

ur patienthänseende och med hänseende på kostnadseffektivitet.  

 

Kalmar läns modell ”Fysioterapeut som första kontakt”: 

 Tidigt omhändertagande.  

 Tydlig rutin för vilka patienter som ska bokas till fysioterapeut. 

 Ett smidigt och säkert bokningssystem. 

 En kontinuerlig och öppen kommunikation mellan sjuksköterskor, läkare och 

fysioterapeuter. 

 Anpassning utifrån lokala förutsättningar. 

Konklusion: 

Det implementeringsarbete som påbörjats, bör fortskrida i hela länet och arbetssättet förslås 

permanentas i syfte att effektivt tillvarata resurser ur såväl patientperspektiv, som ur hälso- 

och sjukvårdsperspektiv. Patienternas behov skulle ytterligare kunna tillgodoses, genom att 

låta fler professioner ingå i triage-systemet. Möjlighet skulle därmed skapas för att kunna 

erbjuda patienten en rak och direkt väg till rätt profession, då behov av läkarkontakt saknas. 


