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Tre viktiga frågor för LSR 

 

 

• Kunskapslyft 

• Statligt reglerad specialistordning 

• Hälsofrämjande ersättningssystem 



LSR idag 

 
• 200-årig profession 

• Unik kompetens att ta tillvara det friska 

• Sjukgymnastutbildningar får högsta betyg 

• Kraftig ökning av antalet disputerade 

sjukgymnaster 

• Regeringen föreslår namnbyte till Fysioterapeut 

• Kompakt stöd från patientorganisationer 

• Stor uppmärksamhet för våra frågor i Almedalen 

• Fysioterapi – den bästa medicinen! 
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• Etisk plattform för ökad öppenhet 

http://www.dn.se/debatt/ny-etisk-plattform-ska-sakra-kvalitet-i-

valfarden/ 

• Blogg www.stefanjutterdal.se 

• Debattartiklar i  

Dagens Medicin http://www.dagensmedicin.se/debatt/hagglund-har-

en-utmarkt-chans-att-satsa-pa-fysioterapi/ 

GP http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2087629-debatt-anvand-

sjukgymnasternas-kunskaper 

• Fysioterapi www.fysioterapi.se 

• Sjukgymnastförbundet www.sjukgymnastforbundet.se 

• http://arbetarbladet.se/torget/debatt/1.6403671-rorelse-ar-receptet 
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Fysioterapi – den bästa medicinen 

• Fysisk aktivitet och fysisk träning har mycket god effekt för såväl 

folkhälsan som för behandling vid sjukdom.  

• Vid några av våra stora folksjukdomar, så som artros och hjärt-

kärlssjukdomar är fysisk träning den bästa medicinen.  

• Vid t.ex. knäartros är träning vetenskapligt överlägset smärtlindrande 

medicin.  

• Fysisk aktivitet reducerar också riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdomar, 

som är en viktig följdsjukdom vid ledinflammation.  

• Otillräcklig fysisk aktivitet är en stor risk för ohälsa och för tidig död 

och ett av de områden som pekas ut i Socialstyrelsens nationella 

riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. 

• Starkt stöd för att den människa som får professionell vägledning av en 

sjukgymnast i att genomföra livsstilsförändring har större chans att 

lyckas på sikt.  

 
12 



www.svt.se/nyheter/sverige/intensiv-traning-bra-for-gamla 
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”Äldre är ofta övermedicinerade men undertränade” 

Använd sjukgymnasters kunskap  
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Antalet disputerade sjukgymnaster  

i Sverige 



Sjukgymnasters insatser är självklara 

för hållbar hälsa och välfärd 

Vision 



Framtidens hälsa och vård 

• Äldreomsorgen beräknas år 2050 bli 70 procent dyrare än 

2010 och personalbehovet i äldreomsorgen beräknas öka 

med 50%.   

• Hälso- och sjukvården beräknas bli 80%  dyrare på grund 

av fler behandlingsmöjligheter, höjd ambitionsnivå och fler 

äldre.  

• Kvaliteten i verksamheten kan ökas bl.a. genom att 

folkhälsan förbättras, fallolyckorna och vårdskadorna i 

övrigt minskar samt att demenssjukdomar och högt 

blodtryck förebyggs.  

• Detta är områden där vi sjukgymnaster har en självklar 

roll! 
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Framtidens hälsa och vård 
 

Vår tids globala utmaning med sjukdomar relaterade 

levnadsvanor t.ex. fetma, diabetes, högt blodtryck, stroke och 

cancer.  

 

Detta är områden som sjukgymnaster har specifik kunskap 

inom, men som vi behöver fokusera i högre grad.  

 

Vår uppgift är dels att förebygga sjukdom dels att öka 

patienters hälsa och livskvalitet när sjukdom uppkommit, inte 

minst genom att facilitera fysisk aktivitet. 
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Sammanfattningsvis 

• Används fysioterapeutens kunskap bättre, 

• Det finns fortfarande aspekter som inte är 

klarlagda och frågan om statligt reglerad 

specialistordning bör därför utredas vidare, 

• Bygg in variabler i ersättningssystemen som 

”tillåter” hälsofrämjande aspekter. 

 



 

www.twitter.com/stefanjutterdal 
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