
FT som första instans. 

I och med fysioterapins dag hade fokus på att fysioterapeut skall vara första instans, är det lämpligt 

att berätta om det arbete som genomförts i Rehab Väst i tillsammans med Brinkens Vårdcentral som 

båda är lokaliserade i Motala, Region Östergötland. 

Vårdcentralerna i RÖ har tillgång till att boka patienter direkt till en fysioterapeut via specifika tider 

som finns för deras förfogande. Dessa tider kallas för bedömningsmottagningen (BM) och varje 

vårdcentral har rätt fem tider per 10 000 listade patienter. Tiderna bokas in av sjuksköterskan som 

gjort en bedömning om att patientens besvär bör undersökas av en fysioterapeut och inte en läkare. 

Då detta arbetssätt redan finns implementerat och utvärderat1 gick vårt projekt ut på att utöka vissa 

aspekter. Genom en kartläggning2 som genomfördes året innan på en annan vårdcentral, 

uppmärksammades det att enbart 70% av BM tiderna till fysioterapeuten faktiskt nyttjades. Vid en 

granskning utav 207 läkarjournaler samt lika många sjuksköterskejournaler som var koppade till 

inbokningen, uppmärksammades det att många patienter var felbokade (33% hamnade hos läkaren 

istället för FT), framförallt knä och axelbesvär, trots att sjuksköterskan i telefon hade använd 1177 

webbaserade rådgivningsstöd som underlag. Kortfattat var slutsatsen från den kartläggningen, att 

även om samtliga tider hos FT hade nyttjats och alla patienter bedöms korrekt av SSK så hade antalet 

BM tider inte räckt till för det behovet som finns. Det låg till grund för de projekt som påbörjades i 

november 2015. 

Syftet med projektet var att patienter ska söker för besvär från rörelse och stödorganen ska få vård 

på rätt vårdnivå enligt MEON- principen men även utarbeta kommunikationsvägar mellan Rehab Väst 

och Brinkens VC.  

Så, under sex månader utökades BM tiderna som Brinkens VC kunde nyttja från fem till femton tider i 

veckan. Men att utöka antalet tider innebär inte att rätt patient får en tid hos FT, det visste vi sedan 

den tidigare kartläggningen, så därför genomfördes tre föreläsningar för sjuksköterskorna, gällande 

bedömning, hur FT arbetar, röda och gula flaggor osv för axel, knän, yrsel och Wiplashskador. 

Samtidigt fick FT ta del av en föreläsning från SSK angående den information patienter får gällande 

egenvård av receptfria mediciner, när ger dem starkare smärtstillande? Hur lång tid bör patienten ha 

testat egenvård? osv.  

Vi ansåg att det inte räcker med att utöka tider, säkerhetsställa att rätt patienten kommer till oss, så 

vi utformade en medarbetarenkät och frågade samtliga professioner (Dvs. läkare, SSK, och FT) hur 

man kommunicerar mellan varandra. FT och läkare fick separat svara på, hur man överrapporterar en 

patient som man bedömer avslutad men i behov av undersökning eller behandling från motsvarande 

instans. Läkarna hade ett utarbetat arbetssätt, dem remitterade patienterna till Rehab Väst,. En 

majoritet av fysioterapeuterna angav att dem skickade information med patienten, dvs man ber 

patienten kontakta sin vårdcentral för en tid. Detta ansågs vara oacceptabelt då det inte är 

patientsäkert. Det är trots allt mellan 10-14% av alla patienter varje år som kommer till en rehab 

instans där misstanke om annan allvarlig patologi bedöms som orsak för patientens besvär och att då 

inte ha patientsäkra överrapporteringar var beklämmande. 

Därför skapades en projektgrupp med samtliga primärvårdsprofessioner närvarande, där man 

tillsammans utarbetade rutiner för överrapportering och kontakt. Tre typer av kommunikationsvägar 

beslutades.  

1. Avslutade patienter där man vill ha en bedömning/utredning av motsvarande profession 

remitteras. 

2. Patienter där FT behåller vårdnadsansvaret men behöver insatser från VC, tex. Röntgen, 

kortisoninjektion, adekvat smärtlindring etc. för att kunna fortsätta med rehabiliteringen, 
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skickade via journalsystemet COSMIC sin anteckning för signering hos läkaren, som i sin tur 

signerade tillbaka den till FT när åtgärden var genomförd.  

Projektgruppen var överens om att , håller  med om det som efterfrågas, utför man 

åtgärden, annars kontaktar man den som har skickat anteckningen och har en diskussion om 

vad för åtgärder som är lämpliga. Samtliga var överrens om att man inte bokade in 

patientens för en egen bedömning innan man har samtalat med sin vårdkollega som skickat 

anteckningen, för att inte underminera varandras professioner.  

 

3. Vid behov av direktkontakt ringa direktnummer till den person man söker och i andra hand 

Vård till Vård nr.  

 

Samtidigt fick samtliga patienter besvara en enkät som de fick hemskickad, den frågan vi var mest 

intresserade av var inte huruvida dem varit nöjda eller inte med sitt besök, utan om deras behov av 

sjukvård hade blivit tillgodosett efter besöket hos FT. 

Resultatet då? 

Av 291 BM- tider som fanns till förfogande nyttjades 75% (219st) av vårdcentralen, det motsvarar 11 

tider i veckan. Enbart tre patienter bedömdes vara på fel plats och remitterades till vårdcentralen för 

vidare utredning, vilket tolkas som att sjuksköterskorna i stor utsträckning bedömde patienter till rätt 

instans. 

Det finns en överenskommelse sedan tidigare att de BM tider som står obokade tidigast 24 H innan 

får tas över av Rehab Väst och nyttjas som nybesök, detta för att minimera antal tomma tider. Rehab 

Väst tog över 70 tider och 96% (60 st) av dessa blev inbokade. 

Totalt av 291 tider, gick 4% (11st) tomma som aldrig blev inbokade vare sig av vårdcentralen eller 

nyttjade av Rehab Väst under en 6 månaders period. Det motsvarar en halv undersökningstid i 

veckan (30 minuter). 

Under samma mätperiod minskade antalet nybesök till läkarna med 14% (45st) jämfört mot samma 

period föregående år, trots att vårdcentralen aktivt arbetat med att diagnossätta samtliga besök. 

Av dem patienter (197st), som fick enkäten hemskickad och valde att besvara den (93 st, 46%) angav 

83% (77st) att deras behov av sjukvård hade blivit tillgodosedd efter besöket hos FT via BM.  

Framtiden? 

Alla läkare angav att dem ville att FT skulle fortsätta remittera de patienter som behövs till dem, samt 

skicka anteckningar för signering. Fysioterapeuterna ville att kommunikationsvägarna utökades mot 

samtliga vårdcentraler dem arbetar mot, dels för att det underlättar det dagliga arbetet men även för 

att det är patientsäkert.  Projektet kommer nu att implementeras mot fyra vårdcentraler i Motala 

kommun och är ett steg i rätt riktning. 

Vi vill dock slå ett slag för att fysioterapeuter absolut ska och kan vara en första instans.  Vårt projekt 

visar på att det finns patienter oavsett vilken telefon dem ringer.. Dock är det viktigt att trycka på att 

vi måste ta vårt ansvar som remissfri instans fullt ut, dvs. inte bara göra bra och korrekta 

bedömningar utan även remittera patienter tillbaka till vårdcentraler i de fall det behövs. Vi måste 

liksom vårdcentralerna ha patientsäkra kommunikationsvägar och ställa lika höga krav på oss själva i 

dem aspekterna, som vi redan gör i våra bedömningar och behandlingar.  
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Sedan vill vi  belysa att projektets styrka ligger i att alla i professioner har samarbetat och utgått 

utifrån patientens vårdbehov som grund för vem patienterna ska få träffa snarare än vilken 

verksamhet patienten ringer till.  Det är kärnan till framtidens vård tror vi. 

( För mer utförlig metodikbeskrivning var god se projektrapporten
3
.) 
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Fotnot: Abstraktet till projektet är antaget till Svenska Läkarsällskapets 13: Nationella Kvalitetsdag 24 November med temat 

Förbättringsarbete- Hur gör vi skillnad i vardagen och kommer att presenteras där. 
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