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Sjukgymnastförbundets implementering av nationella riktlinjer 

för sjukdomsförebyggande metoder Dnr 60817/2012 

Verksamhetsredovisning av bidragets användning under 2013 

Syfte 

Det övergripande syftet med Sjukgymnastförbundets verksamhet, benämnt som 

Levnadsvaneprojektet, har 2013 varit att medverka till implementeringen av 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder med fokus på 

insatser riktade till sjukgymnastprofessionen. 

Fokus har också varit samverkan med landsting/regioner och med olika professioner 

inom hälso- och sjukvården. 

 

Aktivitetsredovisning 

För att uppnå det övergripande syftet har följande aktiviteter genomförts: 

1. Informationsspridning 

Huvudkälla för informationsspridning inom professionen är förbundets hemsida som har 
omarbetats och uppdaterats kontinuerligt bl.a. avseende kunskapskällor, 
utbildningsmaterial och pågående utbildningar. 
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Insatser har gjorts för att uppmärksamma de nationella riktlinjerna och det pågående 
projektet genom medlemsutskick och information i förbundets tidning Fysioterapi. 
Presentationer i förbundsstyrelsen och i medlemsmöten på distriktsnivå och i 
professionssektionerna har varit andra sätt att sprida information. 
 
Posters om de Nationella riktlinjerna och om Levnadsvaneprojektet har tagits fram och 
presenterats i olika konferenser, såsom Utvecklingskraft i maj och Sjukgymnastdagarna i 
oktober. 
 
2. Nätverksbyggande och samverkan 

Sjukgymnastprofessionen har kontinuerligt stimulerats till nätverksbyggande nationellt, 

regionalt och lokalt. I detta arbete har både expertgruppen och projektledaren funnits 

med som stöd. 

Nätverksbyggande mellan professionerna har skett bl.a. genom möten mellan de olika 

professionsförbundens projektledare och andra aktörer, i ett professionsgemensamt 

tvådagarsseminarium i april, genom medverkan i HFS samt på landstingsnivå särskilt 

genom expertgruppen och de sektionsrepresentanter som aktivt deltar i 

Levnadsvaneprojektet. 

3. Kompetensutveckling vid sektioner och framtagande av kompetenskrav   

Representanter från samtliga 14 professionssektioner deltog i symposium och workshop 

avseende betydelsen av hälsosamma levnadsvanor, implementeringen av nationella 

riktlinjer och hälsofrämjande arbetssätt på Sjukgymnastdagarna i Göteborg.  Sektionernas 

ledning inbjöds även till en nationell utbildning i Stockholm.  

Speciella satsningar, vilka redovisas nedan, har gjorts på följande sex sektioner: 

• Primärvårdssektionen  

• Sektionen för andning och cirkulation 

• Sektionen för neurologi 

• Sektionen för fysisk aktivitet och idrottsmedicin 

• Sektionen för mental hälsa 

• Sektionen för äldres hälsa 

I syfte att utbilda ”ambassadörer” för implementeringen av riktlinjerna inom specifika 

sjukgymnastiska områden och att ta fram kompetenskrav för sjukgymnaster i relation till 

olika patientgrupper behov har utbildningar och flera workshops genomförts och 

handledning av arbete på distans pågår. En del av dessa utbildade sektionsrepresentanter 
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fungerade som informationskälla och materialspridare av de Nationella riktlinjerna och 

Levnadsvaneprojektet vid en monter på Sjukgymnastdagarna, där antalet deltagare var 

1750. 

4. Utbildningsdagar för lanstingsanställda 

I syfte att utöka kunskaperna och påverka attityderna bland sjukgymnaster på 

landstingsnivå anordnades endagsutbildningar i samråd med nedanstående 

landsting/regioner. När lokala omständigheter gjorde det möjligt, initierades 

utbildningssamverkan med övriga professioner.  Till exempel har två av utbildningarna 

vänt sig till arbetsterapeuter och en av utbildningarna till dietister. Antalet deltagande 

sjukgymnaster per utbildning har i snitt varit 150, så intresset inom professionen för 

kunskapsutveckling inom området är stort. 

Genomförda 

 Landstinget i Kronoberg (sjukgymnaster inom primärvård) 
 Landstinget i Blekinge (sjukgymnaster inom hälso- och sjukvård) 
 Landstinget i Gävleborg (sjukgymnaster och dietister inom hälso- och sjukvård) 
 Norrbottens läns landsting (sjukgymnaster, arbetsterapeuter och kuratorer inom 

hälso- och sjukvård) 
 Region Skåne (sjukgymnaster inom hälso- och sjukvård) 
 Stockholms läns landsting (sjukgymnaster inom hälso- och sjukvård) 
 Landstinget i Värmland (sjukgymnaster och arbetsterapeuter inom hälso- och 

sjukvård) 
 Örebro läns landsting (sjukgymnaster inom hälso- och sjukvård) 
 Nationella utbildningar på Sjukgymnastdagarna i Göteborg  
 Nationella utbildningar i Stockholm 

 

Efterfrågan på utbildningar avseende betydelsen av hälsosamma levnadsvanor, 

implementeringen av nationella riktlinjer och hälsofrämjande arbetssätt har varit stor 

under året bland sjukgymnasterna som inte har haft möjlighet att få utbildning på 

landstingsnivå. Därför valde vi att fokusera även på nationella utbildningar i Göteborg och 

i Stockholm. 

När vi genom våra nätverk fick tillgång till två framstående forskare från Australien och 

Kanada valde vi att ersätta två preliminärt tänkta landstingsutbildningar med nationella 

utbildningar i Stockholm. Utbildningarna vänder sig i första hand till strategiska 

nyckelpersoner inom professionen från hela landet och möjligheten gavs även för 

representanter av övriga professioner att delta. 

 



 

Sida 4/4 

 

5. Övrigt 

I syfte att stödja implementeringen på ett vidare plan har projektledaren deltagit i 

planeringen av Hjultorget 2014 med hälsosamma levnadsvanor som tema.  Hjultorget är 

en mässa och kongress för rörelsehindrade och de professioner som är involverade i 

arbetet med denna del av populationen. 

Projektledaren har tillsammans med övriga projektledare deltagit i ett endagsmöte med 

Invånartjänsten (1177 och Vårdguiden) med önskan om fortsatt samarbete. Den 

bakomliggande tanken är att stödja utvecklingen av innehållet i deras webbmaterial, så att 

det på ett bättre sätt kan stödja hälsosamma levnadsvanor och finnas som material som 

kan rekommenderas av de professionella i syfte att förebygga sjukdomar genom bättre 

levnadsvanor. 

Material som har framtagits av HFS har tryckts och spridits för att kunna användas som 

verktyg i det kliniska arbetet. 

Vi har också tillsammans med övriga professioner medverkat på Medicinska 

riksstämmans Hälsotorg. 

 

 

Återstående medel av tidigare beviljade bidrag 

Av beviljade medel för 2013 återstår 454.658 kr och vi har beviljats använda dessa i 

projektet under år 2014. Bland annat återstår att betala vissa utländska fakturor avseende 

2013 års verksamhet. 

 

Med vänliga hälsningar 

 
Stefan Jutterdal 

Ordförande Fysioterapeuterna 

070-624 98 95 

stefan.jutterdal@fysioterapeuterna.se 
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