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Ibland är vi patienter ibland 

anhöriga eller närstående….. 



 Bikupa 

 

Har du varit patient eller närstående? 

 

Såg du några förbättringsmöjligheter? 
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www.fysioterapeuterna.se 

http://www.fysioterapeuterna.se/


 

www.twitter.com/stefanjutterdal 

 

http://www.twitter.com/stefanjutterdal


Fysioterapeuters 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.  
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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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Fysioterapi – effektiv medicin 

 

• Aktuell forskning ger starkt 

stöd för att med 

fysioterapeutiskt anpassad 

träning kan många stora 

folksjukdomar förebyggas 

och behandlas  

• Reumatiska sjukdomar 

• Hjärt- och kärlsjukdomar 

• Astma, KOL 

• Stroke 

• Diabetes 

• Depression 

• Vissa cancertyper 



Fysisk träning och levnadsvanor 

• Träning vid sjukdomstillstånd är något annat än generella råd och 

det är den typen av träning som visat sig effektiv 

• Starkt stöd för att den människa som får professionell vägledning 

i att genomföra livsstilsförändring har större chans att lyckas på 

sikt 

• Fysioterapeuter är utbildade till att kunna anpassa och dosera 

träningen för olika sjukdomstillstånd samt att samtala om 

levnadsvanor 

 

 

 



Den onödiga ohälsan - ojämlik vård 

• Personer med funktionshinder eller kroniska sjukdomar löper 

större risk för ytterligare ohälsa 

• Personer med utsatthet socioekonomiskt behöver utökat stöd för 

att inte drabbas av ytterligare ohälsa  

• Barn och ungdomars utveckling av rörelsevanor är oerhört viktigt 

för att motverka framtida sjukdom 

• Personer med rörelserädsla behöver ett utökat stöd 



Snabbt ökande evidens – och 

internationellt samarbete 

Global Action Plan for the Prevention and Control of Non   

Communicable Diseases 2013-2020 (WHO) 

- Betydelsen av fysisk aktivitet för att förhindra ohälsa  

 

http://www.who.int/features/factfiles/physical_activity/en/ 
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Hur kan Fysioterapeuterna  leva 

upp till kraven?  

Hur ser vår  kunskapsutveckling ut i ett internationellt perspektiv ? 

   

2013-12-10 S I D A  2 2  



Kvalitet och patientsäkerhet 

Just publicerad rapport: 

Kartläggning av Nationella 

Kvalitetsregister ur ett 

fysioterapeutiskt perspektiv: 

En förstudie 

http://www.fysioterapeuterna.se/Om-

forbundet/nyheter/2014/2014/Forstudie-Fysioterapeutiska-insatser-mats-

inte/ 
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Artros - ett gott exempel 

 

 

• Artrosskola 

• BOA-registret 

• Ger bra stöd för primärvårdens arbete 

• Involverar patienter - artrosinformatörer 

 



Att tänka på 

• Dra nytta av levnadsvaneprojektens arbete 

• Riktlinjearbeten och kvalitetsuppföljningar där olika professioners 

kunskap och arbete utvärderas 

• Patientmedverkan grundläggande 

• En individuellt utformad intervention är framgångsfaktor 

• Fysioterapeutiska åtgärder har god evidens både för prevention 

och för behandling för flera stora patientgrupper 

• Vi har en onödig ohälsa idag 
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Från projektet 2012 

Stärk landstingens strukturer för utveckling och kunskapsstyrning 

utvecklat efter Paul Batalden 



• 1 “The data are wrong.”  
”So there are lots of questions about adjustments,  
hidden variables, poor input information, and so on”  

• 2 “OK, the data are right, but it’s not a problem.”  
“Variation in outcome is part of the game. This is just the hard reality. 
People die. Mistakes happen. ” 

• 3 “OK, OK, The data are right, and it is a problem”  
   But it’s not my problem”  
”I didn’t do it. Management made me do it. Or worst excuse of all, the 
patients made me do it”  

• 4 “the data are good enough, it is a problem, it is our problem, 
and we intend to do something about it”  “people who look 
around for ways to make things better are going to find some 
answers –  
or at least some darn good questions – right in front of their faces”  

•  (Utdrag ur ”Escape Fire” av Donald M Berwick) 

 

Hospital Death Rate
(Standardized for Age, Sex, Race, Payer, Admission Source & Type) 

vs Charge per Admission
(Standardized for Age and Diagnosis) -- AHRQ 1997 Data
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Referens Maureen Bisognano, IHI,USA http://www.youtube.com/watch?v=whPuRLil4c0&fehttp://www.youtube.com/watch?v=whPuRLil4c0&fe

ature=c4-overview&list=UUL-IWPkXQn3JYYYsPnpGlIgature=c4overview&list=UUL-

IWPkXQn3JYYYsPnpGlIg 
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Referens Maureen Bisognano, IHI,USA 



 

• att bättre ta tillvara  

patienter och närstående 

som resurs  

• att samarbeta bättre inom professionen och utom 

• att lära av goda exempel 

• att visa att fysioterapeuters insatser är självklara för hållbar 

välfärd och hälsa 

 

 Utmaningar 



Karin 

http://battreliv.sklblogg.se/2013/09/05/intensiv-traning-bra-for-aldre/ 
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