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SLUTRAPPORT   
Projekt för att minska ohälsotalet  
 
 

Fysioterapeut som första kontakt 
 

 
Abstract  
 
Fysioterapeut som första kontakt är en arbetsmodell där patienter med besvär från 
rörelse - och stödjeorganen triageras från hälsocentral till fysioterapeut. Det ändrade 
flödet syftar till att förbättra omhändertagandet av aktuell patientgrupp, som vid 
behov, får en tid bokad till fysioterapeut vid första kontakt med hälsocentralen. 
Patienten får därigenom en tidig bedömning av fysioterapeut, vilket är att 
rekommendera enligt dagens evidens. Under projekttiden har pilotenheter i Kalmar 
länet provat arbetssättet. Resultaten samstämmer med den forskning som finns inom 
ämnesområdet, både ur patienthänseende och med hänseende på 
kostnadseffektivitet. 
Resultat: 755 patienter har ingått i projektet, 643 (85 %) av dem var i åldern 16-67 år. 
Av de i arbetsför ålder är det 90 % som endast har träffat fysioterapeut, i resterande 
fall har ett samarbete skett med distriktsläkaren. Majoriteten av patienterna, 74 %, 
behövde 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 att de var nöjda med bedömning av fysioterapeut och upplevde 
sig ha fått tillräcklig information kring sina besvär. 
Ett tidigt omhändertagande gynnar tillfrisknandet, vilket sannolikt påverkar 
sjukskrivningstalet i positiv riktning och är därmed fördelaktigt ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv. 
Det implementeringsarbete som påbörjats, bör fortskrida i hela länet och arbetssättet 
permanentas i syfte att effektivt tillvarata resurser ur såväl patientperspektiv, som ur 
hälso- och sjukvårdsperspektiv. 
 
 
Arbetsplats 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens enheter Samrehab och HRK (Habiliterings- och 
Rehabiliteringskliniken) i samarbete med Primärvårdsförvaltningen.  
 
 
Kontaktperson 
Helen Lilja, Leg. Sjukgymnast 
helen.lilja@ltkalmar.se 
  
  
 

mailto:helen.lilja@ltkalmar.se


 2 

Teammedlemmar  
Ingemo Jonasson, Leg. Sjukgymnast 
Irene Sjöberg, Områdeschef, Leg. Sjukgymnast 
John Lindström, Leg. Sjukgymnast 
Kerstin Samuelsson, Leg. Sjukgymnast 
 
 
Tidsperiod för genomförande  
140401 - 150331 
 
 
Bakgrund och problem  
Smärta från rörelse- och stödjeorganen är vanligt förekommande. 
I Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012, uppges 
att besvär kring skelett, leder och muskler uppskattas vara orsak till 20 - 30 % av det 
totala antalet läkarbesök inom primärvården (1). I landstinget i Kalmar län sökte 
under år 2014 cirka 50 000 personer läkare i primärvård för besvär i rörelse- och 
stödjeorganen, vilket motsvarar 22 % av det totala antalet läkarbesök.  
 
För de personer som söker vård är en tidig bedömning att rekommendera. I bl a 
Nordemans studie (2) framkommer att patienter med ländryggssmärta som söker 
primärvård bör erbjudas tidig tillgänglighet till sjukgymnast, då ett tidigt 
omhändertagande ledde till större förbättringar jämfört än hos de patienter som 
väntat längre. 
 
Kan bokningen till fysioterapeut ske direkt från hälsocentralen, ökar servicen för 
patienten, som får tid för bedömning hos fysioterapeut utan vidare fördröjning och 
utan att patienten själv behöver ta fler kontakter.  
Patienter med besvär från rörelse- och stödjeorganen behöver i de flesta fall inte 
träffa en läkare. I en studie angående triagering på en hälsocentral fann man, vad 
gällde fysioterapeuterna, att över 80 % blev färdigbehandlade, utan att behöva träffa 
läkare. Därtill framkommer att patienter och personal var nöjda med systemet (3).  
Ludvigsson (4) har tidigare visat på nöjdhet hos patienterna och förtroende för 
fysioterapeuten som första bedömare. 
Studier stärker att patienten som träffar fysioterapeut som första bedömare får en 
säker vård (5, 6). 
 
I studier kring sjukskrivning framkommer att patienter vid kontakt med hälsocentral 
inte alltid vet vilken hjälp de behöver eller vilken profession de bör träffa. Det kan 
också vara så att läkarnas förväntningar är att patienten vill ha medicin, få vidare 
utredningar eller kanske bli sjukskriven. Sjukskrivningen riskerar att fördröja 
behandlingen och patienten vet inte vilka alternativ som finns. Att vänta på 
behandlingar och undersökningar fördröjer tillfrisknandet (7). 
 
Ytterligare en aspekt av att patienten kommer till rätt profession från början, är att 
vårdens resurser nyttjas effektivare. Bornhöft (8) undersökte i sin studie hur 
triagering till fysioterapeut på hälsocentral påverkar vårdkonsumtionen hos patienter 
som söker primärvård för muskuloskeletala besvär. Resultaten visar att de patienter 
som blev triagerade till fysioterapeut, jämfört med de som initialt behandlades av 
läkare, hade färre läkarbesök, färre remisser till specialister och externa 
undersökningar, färre sjukskrivningar samt färre ordinationer på receptbelagd 
medicin. 
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Fysioterapeuternas fackförbund har i en sammanställning, visat på ekonomiska 
fördelar kring remissfrihet och direkt access till fysioterapeut (9). 
 
Fysioterapeuterna i Landstinget i Kalmar län arbetar remissfritt, vilket innebär att de 
redan idag är primärinstans. Det nya med projektet ”Fysioterapeut som första 
kontakt”, är att sjuksköterskorna på hälsocentralen ska kunna boka tid direkt till 
fysioterapeut. Projektet riktar sig till hela Kalmar län, gällande hälsocentraler och 
fysioterapeuter i såväl landstingets som i privat regi. Detta görs utifrån de skiftande 
lokala förutsättningar som finns i länet, dels geografiskt, dels lokalmässigt, och dels 
vad gäller den kultur av samarbete som finns mellan rehabiliteringsenheten och 
hälsocentralen på den lokala orten. 
 
Det finns flera goda exempel på att direktsortering till fysioterapeut fungerar väl i 
praktiken, Brahehälsan i Skåne är ett (10). 
 
 
Syftet med projektet  
 
Syftet är 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. 
 
 
Effektmål 

 

 Antal nybesök och efterföljande återbesök till fysioterapeut. 
 

 Andel patienter som fysioterapeuten hänvisar till läkare. 
 

 Andel patienter som vid 3-månadersuppföljningen varit sjukskrivna för sina 
besvär. 

 

 Andel patienter som söker hälsocentral igen inom 3 månader för liknande 
besvär. 

 

 Andel patienter som vid 3-månadersuppföljningen blivit röntgade för sina 
besvär. 

 

 Mäta patienttillfredsställelse (patientnöjdhet, förtroende för fysioterapeuten, 
tillräcklig information, och viljan att vid behov åter söka fysioterapeut för en 
första bedömning) genom patientenkät. 

 
 
Arbetsmål 
 

 Tydliga rutiner utarbetas för den bokning sjuksköterskorna gör till fysioterapeut 
gällande patienter med besvär från rörelse- och stödjeorganen. Detta 
förväntas leda till att fler patienter, i aktuell patientgrupp, tidigt tas om hand av 
fysioterapeut som första bedömare, vilket oftast resulterar i färre antal 
återbesök i vården.  
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 I händelse av att fysioterapeuten vid sin bedömning finner något som 
föranleder att patienten behöver hänvisas till läkare, skapas lokala rutiner, för 
hur patientens väg till läkare säkerställs. Troligtvis kommer det i de flesta fall 
där patienten har behov av att också träffa läkare röra sig om sedvanligt 
samarbete, för att komma vidare i rehabiliteringen, t ex behov av 
smärtlindrande medicin.  
 

 Tidig bedömning av fysioterapeut, påverkar sjukskrivningstalet och 
sjukskrivningsgraden i positiv riktning. Fysioterapeuten som profession har 
inte tillgång till sjukskrivning som ”behandlingsalternativ”, vilket borde gynna 
ett lägre sjukskrivningstal. 

 

 Ett tidigt omhändertagande i sjukdomsförloppet leder till snabbare 
tillfrisknande, vilket vidare leder till att patienten inte behöver söka 
hälsocentralen igen för samma besvär. Färre antal besök gynnar såväl 
patienten som hälso- och sjukvården. 

 

 Det finns inte alltid behov av röntgen för att ställa diagnos. Den kliniska bilden 
är i flera fall tillräcklig för att patienten ska få rätt behandling. 
Fysioterapeuterna har vanligtvis inte behörighet att remittera till röntgen, men 
innehar kunskap och vana att med patienter föra dialog kring röntgen och 
dess betydelse, vilket kan påverka antalet patienter som genomgår 
röntgenundersökning.  

 

 Det nya arbetssättet inom primärvården, med direktbokning till fysioterapeut, 
ger nöjda patienter, som har förtroende för fysioterapeut som första 
bedömare. Patienten upplever sig ha fått tillräcklig information och kan tänka 
sig att vid nya besvär från muskler och leder, åter träffa fysioterapeut. 

 

 Framgångsfaktorerna som stärker arbetsmodellen kommer att framgå under 
projektets gång, och användas vid det implementeringsarbete som startar 
under projekttiden. 

 
 
Riskanalys 
 
Projektets vida omfattning, vad gäller antal personer, berörda enheter och geografisk 
yta, förutsätter kontinuerligt informationsutbyte och förståelse för olikheterna, bland 
samtliga som berörs av projektet. 
 
Rehabiliteringsenheterna och hälsocentralerna tillhör olika förvaltningar inom 
landstinget, vilket ställer krav på god vilja och kommunikation för att överbrygga 
gränserna.  
 
Genom den remissfrihet som råder, arbetar fysioterapeuterna redan idag som första 
instans, fysioterapeuterna har därigenom vana och erfarenhet att uppmärksamma de 
s.k. röda flaggorna. I syfte att ytterligare stärka medvetenheten om riskpatienterna 
bör kontinuerliga diskussioner i ämnet ske på den enskilda arbetsplatsen. 
 
En säker och smidig bokning förutsätter gott samarbete med sjuksköterskorna, vilket 
uppnås genom kontinuerlig information och feedback. Bokningen skulle underlättas 
om sköterskorna hade direkt tillgång till fysioterapeuternas schema, och inte som 
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idag behöva göra merarbetet med att, i datorn, logga ut och in mellan enheterna. 
Gällande bokningssystemet, skulle de privata fysioterapeuterna, för en smidig och 
säker bokning, behöva ha tillgång till Cosmic, vilket de saknar idag. 
 
 

Implementering 
 
Implementeringen av arbetssättet med ”Fysioterapeut som första kontakt” har under 
projekttiden påbörjats på olika håll i länet. Sedan hösten 2014 arbetar samtliga 
hälsocentraler i Oskarshamn med direktbokning till fysioterapeut. 
I norra länet samarbetar St. Trädgårdsgatans hälsocentral med Samrehab och Tjust 
Rehab, vilken är en privat fysioterapimottagning. De privata fysioterapeuterna i länet 
har inte tillgång till Cosmic, vilket kräver en bokningsmodell utan gemensamt 
journalsystem. Flera privata fysioterapeuter har visat intresse för arbetssättet. Vidare 
planeras för att hälsocentralerna i Emmaboda och Högsby börjar arbeta med att 
direktboka till fysioterapeut under våren 2015. Flera hälsocentraler utöver dessa har 
intresse för arbetssättet och arbetet med implementeringen sker stegvis, genom att 
visa på de goda exempel som pilotenheterna utgör och genom lokalt samarbete 
mellan hälsocentraler och rehabiliteringsmottagningar. 
 
Ett annat steg i implementeringen är att involvera fler fysioterapeuter som tar emot 
direktbokade patienter på befintliga pilotenheter. Detta sker inom ramen av befintlig 
personal. Målet är inte att alla, men att flertalet av distriktsrehabiliteringens 
fysioterapeuter ska delta. Erfarenhet och professionskunskap är viktigt, men också 
kunskap om vårdprocesser och landstinget som organisation. 
 
 
Metoder och verktyg 
 

 Uppföljning av patienterna gjordes vid tre månader. 
Detta genom en manuell statistikmall innehållande flera olika mått: ålder, kön, 
diagnos/led, antal besök, om fysioterapeuten hänvisat till läkare, om patienten 
inom tre månader varit sjukskriven, röntgats eller sökt läkare för aktuella 
besvär, bilaga 1.  
 

 I syfte att mäta patienttillfredsställelsen användes en enkät med 
skattningsskalor, för att mäta patientnöjdheten, förtroende för behandlande 
fysioterapeut, och huruvida patienten upplever sig ha fått tillräcklig information 
vid besöket, bilaga 2, med tillhörande information angående projektet till 
patienten, bilaga 3. 

 
 
Aktiviteter för genomförande av projektet 
 

 Bilda team med sjuksköterskor och läkare på respektive pilot-hälsocentral. 
 

 Gällande samarbetet, fysioterapeut, sjuksköterska och läkare, utarbeta rutiner 
för möten och det praktiska arbetet, gärna tillsammans, över 
professionsgränserna. 

 

 Utarbeta fungerande triagering/inklusionskriterier, bilaga 4, där rätt patienter 
bokas till fysioterapeuten och där sköterskorna upplever trygghet, i denna för 
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dem, nya arbetssituation. Däri ingår regelbunden uppföljning och feedback 
mellan fysioterapeuter och sjuksköterskorna. 

 

 Utarbeta fungerande, smidiga lösningar för bokningen av patienterna. Detta 
gäller såväl för de enheter med Cosmic, som för de utan Cosmic, vilket gäller 
privata fysioterapimottagningar. 

 

 Finna mätbara utvärderingsmått, vilket i detta fall har resulterat i en egen 
framtagen statistikmall och patientenkät. 

 

 Kommunikation: 
 - Regelbundna möten för teamen inom respektive pilotenhet, oftast 
veckomöten.  
 - Projektgruppsmöten, flertalet via video, varannan vecka. 
 - Avstämnings-/planeringsmöte med Samrehabs och HRK´s 
verksamhetschefer, berörda områdes-/avdelningschefer, berörda 
hälsocentralschefer samt projektgruppen. 
- Återkoppling med primärvårdsdirektör och chef för privata vårdenheter 
- Återkoppling till ledningsgrupperna för Samrehab och HRK. 

 

 Det konkreta patientarbetet med flödet från det att patienten kontaktar 
hälsocentralen, hur bokning till fysioterapeut sker, besök till fysioterapeut och 
uppföljningen. 

 

 Implementeringsarbetet på pilotenheterna samt till andra hälsocentraler och 
rehabiliteringsenheter. 

 
 
Resultat 
 
Vad gäller siffrorna i resultatet ska det beaktas att de medverkande enheterna, vid 
resultatuppföljningen 150228, hade deltagit olika lång tid, beroende av starttid, 
semesteruppehåll och sjukskrivning. Några enheter hade provat konceptet tidigare, 
och var vid start därför förberedda vad gällde t ex information till berörd personal och 
skapande av rutiner. 
 
Det totala antalet patienter som bokats till fysioterapeut direkt från hälsocentralen var 
755 patienter, 407 kvinnor och 348 män. Denna siffra inkluderar alla åldrar. Då ålder 
inte är etiskt prioriteringsbart och projektet ska mynna ut i ett fortsatt vardagligt 
arbetssätt, har inga åtskillnader gjorts vad gäller ålder i det praktiska arbetet med 
patienterna. Den arbetsföra åldern, 16 till 67 år, går dock att urskilja genom den 
manuella statistik som förts och är den som redovisas här. Totalt har 643 patienter i 
arbetsför ålder inkluderats. Av dessa har 90 % färdigbehandlats utan att också 
behöva träffa läkare. I 7 % av fallen fanns behov av sedvanligt samarbete med 
läkare, för t ex kortisoninjektion eller receptbelagd medicin. I 3 % av fallen 
återremitterades patienten till läkare, för vidare utredning såsom röntgen, 
provtagningar etc. 
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Figur 1. Antal patienter i arbetsför ålder samt fördelning kvinnor och män. 
 
 
 
Av patienterna i arbetsför ålder har 74 % haft 1-2 besök hos fysioterapeut, 14 % har 
haft 3-5 besök och 12 % har haft mer än 5 besök.  
 
 

 

 

 

 
 
Figur 2. Andel antal besök per patient. 
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Av patienterna i arbetsför ålder som träffade fysioterapeut hade 38 % ryggbesvär. 
Den grupp som var näst störst var den med besvär från nedre extremiteter, 27 %, 
medan nackbesvär och besvär från övre extremiteter var något mindre grupper, med 
18 % respektive 17 %. 
Fördelningen var i stort sett den samma då samtliga åldrar inkluderades (figur 3).  
 
 

 
 
Figur 3. Andel patienter som söker för besvär i rygg, nacke, övre- eller nedre 
extremiteter.  
 
 
 
Sammanställningen av patientenkäten visade att patienterna var nöjda, hade 
förtroende för fysioterapeuten samt hade fått tillräcklig information vid besöket. 
Samtliga patienter uppgav att de kan tänka sig att åter söka fysioterapeut som första 
bedömare vid besvär från leder eller muskler. 
 
Uppföljningen vid tre månader inkluderar 437 patienter i arbetsför ålder. Andelen 
patienter som under uppföljningstiden röntgats för sina besvär var 6 %. Det var 4 % 
som själva sökt läkare för aktuella besvär inom tre månader. Andelen som varit 
sjukskrivna under denna period var 5 %.  
 
De positiva siffrorna i resultatet, stärker den arbetsmodell som använts i projektet, 
där grunderna varit: 
 

 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 
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Måluppfyllelse  
 
Utifrån de antal tider fysioterapeuterna kunnat erbjuda för direktbokning, har 
sjuksköterskorna bokat aktuella patienter. Det har funnits en flexibilitet i systemet där 
fysioterapeuterna kunnat utöka sina tider efter behov. De allra flesta patienterna har 
kunnat få bedömning av fysioterapeut, men i vissa fall har behovet varit större än 
tillgången på tider till fysioterapeut. 
Majoriteten av patienterna hade 1-2 besök till fysioterapeut, vilket är ett lägre antal 
återbesök än genomsnittet idag. Detta kan eventuellt bero på förväntningar att få en 
bedömning, snarare än en långvarig behandling, hos såväl patient som behandlare, 
eller det faktum att patienten inte haft sina besvär under någon längre tidsperiod. 
 
Det nya patientflödet har inneburit nya bokningsrutiner för sjuksköterskorna. Tiden att 
arbeta in rutinen har varierat på de olika enheterna. Kontinuerlig information och 
återkoppling mellan sjuksköterskor och fysioterapeuter har varit en framgångsfaktor. 
När rutinen arbetats in i vardagen har ett jämnare flöde av aktuella patienten 
noterats. Exempel på bokningar utanför rutinen är fall där patienten bokats till 
fysioterapeut, med besvär som tydligt ligger inom arbetsterapeutens ansvarsområde, 
vilket kan tolkas som att det finns behov av direktbokning till fler professioner än till 
fysioterapeuten. 
 
Gällande bokningssystemet sker detta genom att sjuksköterskorna får behörighet till 
rehabiliteringsenheternas bokningssystem. Detta innebär konkret att 
sjuksköterskorna vid bokningstillfället måste byta vy i datorn, vilket genererar 
extraarbete. Huruvida detta påverkar bokningen eller inte, har inte påvisats, dock har 
resonemang förts om att det kan vara en faktor för att avstå bokning till fysioterapeut. 
Ytterligare att nämna kring bokningssystemet är att privata fysioterapimottagningar i 
länet inte har tillgång till landstingets journal- och bokningssystem Cosmic. Detta 
försvårar en smidig bokning. Den privata fysioterapimottagning som deltagit har på 
försök använt sig av internetkalender vid bokning. I detta fall har det fungerat väl, 
dock innebär detta bokningssätt ett merarbete. Gällande privata hälsocentraler har 
det privata alternativet i norra länet avböjt samarbete, medan den tilltänkta privata 
vårdvalsenheten i södra länet varit positiva till arbetssättet, men saknat 
fysioterapeuter att samarbeta med. Detta då landstingets rehabiliteringsmottagning 
på orten ännu inte funnit former för arbetssättet. 
 
Under projektets gång följde pilotenheterna hur stor andel av patienterna som enbart 
träffade fysioterapeut och hur stor andelen var där samarbete skedde med 
distriktsläkare. Här fann man inget utöver det som får anses som normalt samarbete 
med läkarna. De flesta patienterna träffade enbart fysioterapeut. Kring några 
patienter skedde samarbete gällande medicinering, kortisoninjektioner eller en 
second opinion, vid enstaka fall upptäckte fysioterapeuten vid bedömningen s.k. röda 
flaggor, och har då enligt rutin kunnat ge patienten en direkt tid till läkare. 
 
I syfte att rikta eventuella kompetenssatsningar, följdes under projekttiden vilka 
besvär patienterna sökte för. Vanligast var besvär från ryggen. Av de patienter som 
inte inkluderades i åldern 16-67 år var besvär i nedre extremiteter vanligast. Med 
endast några få undantag var dessa patienter äldre än 67 år. Framtida 
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kompetenssatsningar med koppling till ”Fysioterapeut som första kontakt” görs med 
fördel i teamgemenskap mellan hälsocentral och rehabiliteringsenhet.  
 
Huruvida patienten varit sjukskriven eller inte, följdes upp efter tre månader. 
Resultatet visade låga siffror, vilket var väntat, då kriterierna för att boka patienten till 
fysioterapeut, uteslöt de patienter som uppenbart var i behov av sjukskrivning. 
Fysioterapeuten har inte sjukskrivning som verktyg bland sina behandlingsinsatser, 
vilket i sig borde gynna ett lägre sjukskrivningstal. 
Sjukskrivningar och sjukskrivningsgrad har visat sig vara svåra att följa mer detaljerat 
med de system som finns idag. Möjligtvis hade samkörning med register från 
Försäkringskassan underlättat uppföljningen av sjukskrivningstalet. 
Resonemang kan föras kring att tidiga insatser, av rätt profession, är gynnsamma för 
tillfrisknandet, vilket möjliggör återgång till arbete och studier. Detta borde i en 
förlängning minska sjukskrivningstalet i samhället för aktuell patientgrupp.  
 
Andelen patienter som själva sökt läkare igen inom 3-månadersperioden var låg. Det 
kan tolkas som att patienterna vid mötet med fysioterapeut, fått den hjälp de behövt 
och fått till sig kunskap om hur de själva kan hantera och lindra sina besvär. 
 
Genom den samlade erfarenheten från pilotenheterna framkom att 
framgångsfaktorerna för arbetssättet ”Fysioterapeut som första kontakt” var tydliga 
rutiner för vilka patienter som ska bokas, ett smidigt bokningssystem och ett nära 
samarbete mellan fysioterapeuten och sjuksköterskorna som bokar patienterna. 
Viktigt är också kommunikationen med läkarna på respektive enhet, där ett utvecklat 
samarbete också skulle kunna leda till erfarenhetsutbyte och kompetenshöjning för 
fysioterapeuterna, såväl som för läkarna.  
 
Målet att påbörja implementeringsarbetet är uppnått. Detta har skett successivt 
genom saklig information och berättelser ur det vardagliga arbetet i projektet, till de 
enheter där det funnits intresse för arbetssättet.  
Fortsatt strukturerat och medvetet arbete krävs för vidare spridning över länet. 
Beroende på olika förutsättningar kommer arbetssättet att behöva anpassas lokalt.  
 
Resultatet visar på vinster för såväl patienten som för hälso- och sjukvården. Den 
största vinsten gör patienten genom hälsocentralens triagering till fysioterapeut, i de 
fall behovet av läkarkontakt saknas. Tidsvinster och ekonomiska vinster ses genom 
färre sjukvårdsbesök. 
Hälso- och sjukvårdens resurser nyttjas mer effektivt, då patienter med besvär från 
rörelse- och stödjeorganen med fördel bedöms av fysioterapeut utan behov av 
föregående läkarkontakt. Detta frigör också läkartid.  
 
 
Så här arbetar vi vidare  
 

På lokal nivå fortsätter samarbetet mellan hälsocentraler och rehabiliteringsenheter 
enligt modellen ”Fysioterapeut som första kontakt”. Här består arbetet av att utöka 
antalet fysioterapeuter som är kopplade till arbetsmodellen, vidhålla rutiner, 
kontinuerliga mötestillfällen och upprätthållande av den goda kommunikation som 
skapats. I framtiden skulle konceptet kunna utökas med fler yrkeskategorier.  
I ett bredare perspektiv ska projektets goda resultat tillvaratas för att komma fler 
patienter till godo och nyttja landstingets resurser väl. Detta genom utökat 
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implementeringsarbete över länet, vilket förutsätter fortsatt gott samarbete och 
lösningsfokusering över landstingets förvaltningsgränser.  
 
Så här sprider vi våra erfarenheter  
 
Inom länet sprids resultatet av projektet genom seminariedagar i norra och södra 
delen av länet. 
Lokalt och som en del i implementeringsarbetet, sker information till de 
hälsocentraler och rehabiliteringsenheter som visar intresse för direktbokning av 
fysioterapeut. 
Andra vägar för spridning är genom landstingets tidning Nerven och till länets 
invånare genom tidningen Salvia. 
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