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Rehabilitering i samband med covid-19 i 
primärvården/slutenvården  

Fysioterapeuterna vill tacka för möjligheten att lämna synpunkter på Rehabilitering efter covid-
19-stöd för planering. Den knappa tidsgränsen för svar medför att vi i detta läge endast 
möjlighet att lämna övergripande kommentarer. Dessa är samlade för kunskapsunderlagen 
gällande primärvård och slutenvård. Detaljerade kommentarer på respektive kunskapsunderlag 
skickas separat. 
 
Övergripande kommentarer  
Inledningsvis välkomnar vi att kunskapsunderlag gällande rehabilitering efter covid-19 tagits fram, det 
är mycket angeläget och eftertraktat. Vi vill dock understryka att en utmaning för både slutenvården och 
primärvården i kommunal såväl som regional regi är personalförsörjning-utöver rehabilitering av 
personer efter covid-19 kommer det finnas ett uppdämt behov av rehabilitering för personer med 
kroniska sjukdomar som inte kunnat/vågat genomföra fysiska besök i rädsla för smitta. Gruppen 
personer med behov av rehabilitering kommer därför att vara extra stor. Vi vill också poängtera behovet 
av utbildningsinsatser både inom slutenvården och primärvården i såväl regioner som kommuner.  
 
Personal och medicinteknisk utrustning 
Vi stämmer in i analysen att det kommer att finnas ett stort behov av rehabilitering. Vi vill dock 
uppmärksamma att tillgängligheten till legitimerad rehabiliteringspersonal, tex fysioterapeut inom den 
kommunala hälso-och sjukvården, är mycket begränsad. Det flesta fysioterapeuter inom kommunal 
hälso-och sjukvård arbetar ej patientnära utan instruerar personal etc. För att kunna ge en kvalitetssäker 
rehabilitering utifrån kunskapsunderlagen krävs en ökning av bland annat fysioterapeuter. Därutöver vill 
vi också påpeka att MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering) saknas i ca 200 av Sveriges 
kommuner och därmed en viktig funktion med ansvar att genomföra och säkerställa kvaliteten vad 
gäller rehabilitering.  
 
Vi vill också poängtera att en stor andel (ca 1600 fysioterapeuter) av den fysioterapi som ges inom 
primärvården utförs av privata vårdgivare. För de fysioterapeuter som bedriver vård enligt LOF finns 
idag ingen möjlighet att ge vård via digitala besök då ersättning för digitala besök ej ges. För att kunna 
använda alla rehabiliteringsresurser måste detta snarast lösas.   
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Vi vill poängtera att det inom den kommunala hälso-och sjukvården också behöver finnas 
medicinteknisk utrustning tillgänglig, tex saturationsmätare, slemsug, portabel syrgas etc för att kunna 
genomföra rehabilitering på ett säkert sätt.  
  
Att hantera smittorisker 
I dokumenten finns hantering av smittorisker med. Dock saknar vi information om när en person 
bedöms att inte längre smitta, hur behandlingslokaler ska utformas/rengöras/städas samt nivå på 
personlig skyddsutrustning. Det är mycket viktigt att dessa frågor får ett svar, det finns annars en risk 
att rehabilitering efter covid-19 blir fördröjd då personal ej känner sig trygg med den (brist på) 
information som idag ges. Därutöver får vi signaler att personer med kronisk sjukdom ej genomför sin 
rehabilitering av risk för att utsättas för covid-19. Det riskerar att medföra en försämring av deras 
funktionstillstånd och hälsa. Tydliga riktlinjer för när man inte längre är smittsam efter covid-19 är 
mycket starkt efterfrågat.  
 
Specialiserad rehabilitering 
Specialiserad rehabilitering nämns i dokumenten vilket kommer att vara en viktig del i vårdkedjan. 
Fysioterapeuterna har en specialistordning som administreras av förbundet där specialistfysioterapeuter 
inom flera relevanta områden utbildas. Bland annat har vi specialister inom respiration, primär hälso- 
och sjukvård, smärta, neurologi samt äldres hälsa som besitter många av de efterfrågade kompetenser 
som kommer att behövas i rehabilitering efter covid-19.  

 
Stefan Jutterdal, förbundsordförande 
Fysioterapeuterna 
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