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1. Inledning 
 
För att förenhetliga allmänna principer för rehabiliteringsverksamhet i allmänhet och fysioterapi i synnerhet, har 

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt under år 2015 utarbetat ett fungerande styrdokument för sitt distrikt. Vi har i 

Österbotten med gemensamma krafter gått igenom dokumentet, fört många fruktbara diskussioner kring fysioterapins 

premisser och utifrån detta utarbetat vårt eget styrdokument. Tanken är, att möjligheterna till fysioterapi, evalueringen 

av fysioterapi och patientkommunikationen kring rehabilitering och fysioterapi skall nå vår befolkning på något mer 

likvärdiga villkor framöver. Majoriteten av kriterierna och prioriteringsprinciperna nedan har redan nu varit i användning 

i olika kommuner Det är arbetsgruppernas förhoppning att styrdokumentet stöder och hjälper olika professionella inom 

sjukvården att kunna stå på en gemensam bas när vi bedömer behov och fattar beslut om hur fysioterapi framöver 

kan förverkligas.. 

 

2. Grunderna för medicinsk rehabilitering 
 
Medicinsk rehabilitering är lagstadgad. Enligt 29 § i hälso- och sjukvårdslagen ska kommunen ordna medicinsk 

rehabilitering i anslutning till patientens sjukvård. Medicinsk rehabilitering omfattar: 

 

1)  rådgivning och handledning som gäller rehabilitering, 
2)  utredning av patientens funktions- och arbetsförmåga och rehabiliteringsbehov, 
3)  en rehabiliteringsundersökning, genom vilken patientens rehabiliteringsmöjligheter utreds 
4) terapier som skall förbättra och upprätthålla funktionsförmågan och andra behövliga rehabiliteringsfrämjande 

åtgärder 
5) hjälpmedelstjänster 
6) anpassningsträning 
7) rehabiliteringsperioder inom sluten vård eller öppen vård som består av behövliga åtgärder enligt 1–6 punkten. 
 
Kommunen/kommunförbundet ansvarar för planeringen av patientens medicinska rehabilitering så att rehabiliteringen 
bildar en funktionell helhet tillsammans med den vård som behövs. Behovet av medicinsk rehabilitering samt 
rehabiliteringens mål och innehåll ska anges i en individuell skriftlig rehabiliteringsplan. Kommunen ansvarar 
dessutom för styrningen och övervakningen av rehabiliteringsservicen och utser vid behov en kontaktperson för 
patienten. 
 
 
 

3. Behovet av rehabilitering är individuellt 
 
Vid utredningen av behovet av terapi ska den övergripande funktionsförmågan (enligt ICF) och möjligheterna att 

påverka funktionsförmågan med hjälp av terapi beaktas. I anknytning till remiss, planering, genomförande och 

övervakning av terapi ska utredas terapins effekt och de hälsofördelar som kan uppnås, baserat på forskningsrön 

(t.ex. God medicinsk praxis-rekommendationer) och/eller evidens (Hälso- och sjukvårdslagen 8 §).  Vid utredning av 

funktionsförmåga ska avtalas om gemensam praxis och gemensamma metoder.  

 

Klyftan mellan konstaterad medicinsk organdefekt (ICD) och de följder den har för funktionsförmågan (enligt ICF) 

utgör grunden i rehabiliteringsplaneringen. Patientens övergripande situation och övriga sjukdomar utreds och målet 

är att under rehabiliteringen sköta dem optimalt vilket påverkar rehabiliteringsprocessen i en gynnsam riktning. 
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Rehabilitering är all verksamhet som stöder patientens dagliga aktiviteter, som t.ex. hjälp med att gå på wc, sitta och 

röra sig – inte enbart terapier. Rehabiliteringen utgår från patientens motivation och målsättning. 

Rehabiliteringsklienten är en aktiv aktör och individ, vars delaktighet har en avgörande betydelse i 

fysioterapiprocessen En multidisciplinär personal handleder patienten och hans eller hennes anhöriga under 

rehabiliteringsprocessen. 

  

Rehabilitering planeras enligt en individuell utredning. Patienten måste vara motiverad att med stöd av en yrkesperson 

främja sin egen hälsa och funktionsförmåga. Patienten uppmuntras att ta ansvar för sin egen hälsa och 

funktionsförmåga och ges stöd i att identifiera och inrikta sina resurser på att hantera begränsningarna i 

funktionsförmågan. Fysioterapeuternas kunnande i att stödja patientens egna aktiva roll (eller egenvård) och 

kännedom om motiverande metoder bör ökas. Kunskap och kompetens i fråga om en helhetsbetonad/biopsykosocial 

synvinkel på funktionsförmågan bör ökas (ICF-tänk). 

  

I en organisation/verksamhetsenhet skall vid behov finnas möjlighet till multidisciplinärt samarbete vid upprättandet av 

rehabiliteringsplanen tillsammans med patienten och dennas närmaste krets. Ett multidisciplinärt rehabiliteringsteam 

(läkare, vårdare, fysioterapeuter, näringsterapeut socialarbetare, ergoterapeut mm) planerar rehabiliteringen 

tillsammans med patienten och dennas anhöriga, sätter upp mål enligt patientens resurser samt övervakar 

genomförandet av planen. Patientens funktionsförmåga utreds regelbundet med hjälp av olika testinstrument. 

 

Vid ordnande av fysioterapitjänster skall en effektiv resursfördelning tas i beaktande. Tjänster eller 

verksamhetsformer, som visat sig vara effektiva, är direktmottagning till fysioterapeut, fysioterapi utan remiss, 

gruppmottagningar och e-tjänster. Då får patienten hjälp när han eller hon behöver- i rättan tid!. Vid effektiv 

resursfördelning beaktas patientens motivation och fysioterapitjänsternas inverkan på funktionsförmågan. Med olika 

verksamhetsformer inom fysioterapi fås efterfrågan och utbud i balans.  

 

Tjänsteutbudet omfattar dock inte sådan rehabilitering som innebär en orimligt stor risk för patientens liv eller hälsa i 

förhållande till de hälsofördelar som kan uppnås eller vars effekt är liten och vars kostnader är orimliga i förhållande till 

de hälsofördelar som kan uppnås och det terapeutiska värdet (Hälso- och sjukvårdslagen 7 a §).  Med offentliga 

medel finansieras terapier som betecknas som kritiska (livshotande tillstånd utan terapitillgång) och nödvändiga (t.ex 
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terapier som bromsar nedgången i funktionsförmåga vid progressiva sjukdomsförlopp och därmed t.ex  möjliggör ett 

boende i hemmiljö))    

 

Hälsorådgivning ska ingå i alla tjänster inom hälso- och sjukvården (hälso- och sjukvårdslagen 13 §). Genom 

fysioterapeutisk rådgivning och handledning strävar man efter att främja förändringar som skapar hälsa och 

funktionsförmåga eller att förebygga förändringar som orsakar funktionsbegränsningar. Målet med verksamheten är 

att stödja sådana saker som är positiva för människans hälsa och funktionsförmåga. Fysioterapeuten involverar 

patienten i att sätta upp mål för fysioterapin och stöder patientens resurser för att uppnå målen.  

 

 

 

4. Överföring av information; Remissernas och fysioterapirapporternas 

innehåll och struktur 
  

I dagens hälso- och sjukvård byter patienterna ofta vård- och rehabiliteringsenheter. För att överföra patientens 
uppgifter förutsätts en enhetlig dokumentering och att de väsentliga uppgifterna överförs till följande enhet. 
 
 
 
Läkarens fysioterapiremiss: 
 

Innehåll:1. Remitteringsorsak 
  2. Patientens grundrörelseförmåga och bruk av hjälpmedel 
  3. Kognitiv nivå 
  4. Målsättning 

 
Efter att fysioterapeuten gjort sin bedömning bör läkaren tillsändas terapiutlåtandet, som skrivs enligt standardiserad 
strukturell rapportering. 
 
 
 

Överföringstext (Överföringsinformation till en enhet för fortsatt vård) 

 

Fysioterapeuten delger sin rapportering enligt standardiserad rubricering med följande rubriker: 

 

 Diagnos 

 Anamnes 

 Funktionsförmåga 

 Test- och utvärderingsresultat 

 Rehabilitering 

 Fysioterapeutisk handledning och rådgivning 

 Plan 

 Mellanbedömning/Slutbedömning 
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5. Bedömningsgrunderna för hur brådskande fysioterapin är  
 

 

Patienter som ska behandlas akut 0-1 mån 
 

CRPS  

 En patient med färskt, nydiagnostiserat CRPS eller en symptombild som klart tyder på färskt CRPS. 

 

Godartad lägesyrsel 

 Patienter med akut påkommen godartad lägesyrsel och avsevärt eller måttligt nedsatt funktionsförmåga.  

 Med stöd av fysioterapeutisk undersökning görs behövliga behandlingsmanövrar 1-2x. 

 
Följdtillstånd efter operation, trauma, immobilisering och fraktur: kontroller och terapier  

 Postoperativa kontrollbesök enligt den opererande kirurgens tidtabell (t.ex. efter 2, 4 och 6 veckor). 

 Den fortsatta fysioterapin består huvudsakligen av uppföljning och planeras individuellt. Patienten tränar 

självständigt och besöker fysioterapeuten för handledning och uppföljning till exempel med 2-4 veckors 

mellanrum. Patienten hänvisas till träning i grupp enligt sin funktionsförmåga.  

 Rehabiliteringen fortsätter till dess tillfredsställande funktionsförmåga har uppnåtts (jfr utgångsläge och 

dagliga aktiviteter). 

 

Fördröjningar/störningar i den motoriska utvecklingen hos små barn (under skolålder) eller i skolåldern 

 Spädbarn (0-18 mån), hos vilka misstänks sen/avvikande motorisk utveckling.  

 Odiagnostiserad smärta hos barn hör inte hemma på fysioterapeutens mottagning. Svår, ihållande 

diagnosticerad smärta eller annat besvär som sänker funktionsförmågan. 

 Fysioterapi för barn under skolåldern består av  utredning, handledning av barn och föräldrar och uppföljning 

av situationen. Vid behov genomförs terapiperioder enligt babyns motoriska utvecklingsnivå eller barnets 

begränsningar i funktionsförmågan. 

 

Patienter med cirkulationsstörning i hjärnan som skrivs ut från sjukhuset 

 Intensiv rehabilitering efter sjukhusvistelsen utgående från nivån på patientens funktionsförmåga och 

förväntad hälsofördel t.ex. 2 gånger per vecka. 

 Organåterhämtningsperioden beaktas, inledningsvis intensiv rehabilitering 

 Rehabilitering är förutom fysioterapi all aktivitet i patientens vardag, som patienten självständigt eller med 

hjälp av en närstående person utövar. 

 Den aktiva rehabiliteringen fortsätter så länge en väsentlig förbättring fortsätter (6 -12 mån). 

 

       Fallolyckor skall alltid initiera en rehabiliteringsintervention  

         

Personer i arbetsför ålder och personer som arbetar eller vars arbetsförmåga är hotad (patienter med 

problem i stöd- och rörelseorgan) 

 I första hand den egna företagshälsovården, i vilken fysioterapin består av handledning, rådgivning och 

uppföljning. 

 Fysioterapin i primärvården består huvudsakligen av bedömningar, handledig och uppföljning och planeras 

individuellt. Patienten tränar självständigt och besöker fysioterapeuten för handledning och uppföljning till 

exempel med 2-4 veckors mellanrum. Patienten hänvisas till träning i grupp enligt sin funktionsförmåga.  

 Fysioterapeutens direktmottagning 1-5 besök är kostnadseffektivt i denna patientgrupp. 
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Subakuta 1-2 mån 
    

Äldre personer, vars boende i eget hem är hotat på grund av abrupt försvagad funktionsförmåga 

 T.ex. risk för att falla, skörhet hos äldre 

 En fysioterapeut bedömer äldre personers funktionsförmåga och utgående från nivån planeras åtgärder som 

främjar rehabiliteringen. 

 Multidisciplinärt samarbete och handledning till äldre personers närstående är viktiga för att säkra tillräcklig 

funktionsförmåga och boende i eget hem. 

   

Inkontinensproblem  

 Svår funktionell olägenhet t.ex. efter förlossning eller operation 

 Enligt fysioterapeutisk bedömning handledning till patienten individuellt, i grupp eller elektroterapi.  

 

Smärtpatienter med klart nedsatt funktionsförmåga och/eller svår smärtsituation 

 T.ex. CRPS-patienter, med förnyad akutisering eller sen diagnos 

 traumatiserade patienter, t.ex. invandrare,   

 Fysioterapin grundas på en individuell fysioterapiplan. Fysioterapin genomförs enligt behov individuellt, i 

grupp, enligt uppföljning eller som sektorsövergripande samarbete. 

 För fysioterapins effekt är det viktigt med tillräckligt tidig diagnostisering och uppnåbara hälsofördelar.  

 

Barn i skolåldern, studerande 

 Skolelever med idiopatisk skolios (mindre än 7 grader) för uppföljning, funktionellt problem och/eller smärta. 

 Fysioterapibesök för barn i skolåldern med funktionella besvär består av bedömning, handledning  och 

uppföljning. 

 Fysioterapi för studerande med funktionella besvär består av individuell utredning och handledning Patienten 

tränar självständigt och besöker en fysioterapeut för handledning och uppföljning till exempel 2-4x. Patienten 

hänvisas till träning i grupp enligt sin funktionsförmåga.  

 Direktmottagning är kostnadseffektivt beträffande vuxna studerande > 18 år. 

 

Följdtillstånd efter operationer (bl.a. ortopediska operationer och frakturer): kontroller och terapier  

 Den allmänna principen är att olika operationer och rehabiliteringar bildar en enhetlig vårdhelhet, 

Rehabilitering och postoperativa kontroller genomförs i enlighet med operatörens instruktion. 

 T.ex knä- och höftprotespatienter och ryggopererade  

 Den fortsatta fysioterapin består huvudsakligen av uppföljning och planeras individuellt. Patienten tränar 

självständigt och besöker fysioterapeuten för handledning och uppföljning till exempel med 2-4 veckors 

mellanrum. Patienten hänvisas till träning i grupp enligt sin funktionsförmåga. 

 

Patienter med sjukdomar i rörelseorgan, för vilka konservativ fysioterapi har konstaterats ha effekt i 

stället för operation  

 Fysioterapeutisk handledning under några besök och självständig träning under 6-12 månader 

 

Övriga, icke brådskande 2-3 mån  
  
Långtidssjuka eller multisjuka med bestående funktionellt men enligt vårdansvar samt barn och unga med 

terapibehov 

 Förutsättningen för fysioterapi är av läkare konstaterad sjukdom, skada eller utvecklingsfördröjning och därav 

orsakad nedsättning i funktionsförmågan. Målgruppens funktionsnedsättning är långvarig eller bestående och 

förmågan att självständigt och aktivt klara dagliga funktioner är försvagad. Beträffande barn i växt- och 

utvecklingsåldern (0-16 år) jämförs funktionsförmågan med åldersnivån.  
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 Behovet fastställs utgående från rehabiliteringsplanen, som uppgörs inom den offentliga hälsovården och där 

patienten definierar sin egen målsättning och professionella stöder och uppmuntrar till eget ansvarstagande. 

För att mångsidigt kunna uppgöra en rehabiliteringsplan behövs även socialvårdens tjänster inom 

hälsovården, patienten behöver ofta även en case manager eller rehabiliteringshandledare, som bevakar 

processen. 

 Rehabiliteringsbeslutet är individuellt och beaktar rehabiliteringsklientens helhetssituation. Rekommendationer 

angående medicinsk rehabilitering, som ges av privata läkare, rehabiliteringsanläggningar eller liknande 

aktörer är endast riktgivande när beslut fattas. Tjänster inom medicinsk rehabilitering omfattas inte av 

subjektiv rätt. 

 En förutsättning för att fysioterapin ska lyckas är att patienten har tillräcklig kognitiv förmåga och motivation. 

Patienten måste klara av att delta i fysioterapisituationen som en aktiv aktör och ta emot och följa anvisningar. 

Fysioterapi som medicinsk rehabilitering beviljas då den bedöms vara av avsevärd nytta för att förbättra och 

upprätthålla patientens funktionsförmåga. 

 Patienten kan göra upp sina egna målsättningar med hjälp av GAS nivåtabell. För att påvisa effekter med 

fysioterapin behövs olika tester, som upprepas vid bedömningarna. 

 

Patienten hänvisas till annan service 
 

Om en person behöver sådan rehabilitering som inte föreskrivs höra till kommunens uppgifter och som det inte är 

ändamålsenligt att ordna inom primärvården, ska kommunen se till att personen ges information om andra 

rehabiliteringsmöjligheter (Hälso- och sjukvårdslagen 30 §). 

Till exempel: 

 Personer med rätt till försäkringsersättning (idrottsskador, trafik- och arbetsolyckor) 

 Klienter som omfattas av FPA:s rehabiliteringsansvar 

för vilka inte krävs fysioterapeutisk sakkunskap 

 Gruppverksamhet enligt det lokala tjänsteutbudet (t.ex. motionsrecept)  
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6. Verksamhetsprinciper vid terapier av olika längd 

 
I nedanstående tabell framförs en uppdelning i terminologin kring fysioterapeutiska insatser. Vi benämner dem 

utredningsbesök, handledning, egentliga terapier och massiva terapier, som förutsätter en rehabiliteringsplan. 

Via exempel belyses vad som går under vilka rubriceringar såväl vad gäller barn som vuxna. Liksom inom all 

rehabilitering är riktlinjerna en slags norm, rehabiliteringens upplägg är ju alltid individuellt. 

 

 

  
UTREDNING 
          1 (-5) BESÖK 
 

 
HANDLEDNING 
1-5 BESÖK 

 

TERAPI 

5-15 BESÖK 

 

REHABILITERINGSPLAN FÖR 1-3 ÅR 

15- 45 BESÖK (se sid 9) 

VUXNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BARN 

 

Direktmottagning 

 
Hjälpmedelsutredning 
 
Utredning av 
funktionsförmågan 
 
Utredning av den fysiska 
arbetsförmågan 
 
Utredning av terapins 
effekt för rehabiliterings- 
eller terapiplan. 
Terapieffekt påvisbar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedömning av motorisk 
utveckling och 
funktionsförmåga. 
 
Utredning av terapins 
effekt samt 
ställningstagande till ev. 
fortsatt terapibehov. 
 
Hjälpmedelsutredning 
 
 

 
 
 

Direktmottagning 

 
Handledning i övningar 
för problem med 
rörelse-
/funktionsförmåga 
 
Om mer handledning 
behövs, kan en patient 
med de vanligaste 
besvären i axlar, nacke 
och axlar samt i nedre 
ryggen hänvisas till en 
grupp. 
  
Om besväret/menet 
inte avsevärt påverkar 
patientens rörelse-, 
funktions- eller 
arbetsförmåga och 
patienten önskar 
individuell terapi, 
hänvisas patienten till 
den privata sektorn 
med SV3FM-remiss. 
 
 
 
 
Handledning av 
spädbarn, barn i 
rådgivningsålder och 
skolbarn och deras 
föräldrar samt deras 
näromgivning. 
 
Fysioterapeutiska 
träningsråd och/eller 
hänvisning och råd 
angående lämplig 
hobby för t.ex 
astmabarn, reumabarn, 
spädbarn eller barn 
med klumpig motorik. 
 

 

Vid begäran ges 
patienten förutom 
handledning en 
fysioterapiserie som 
medicinsk 
rehabilitering. 
 
Avsevärt försämrad 
funktionsförmåga 
relaterad till olika 
sjukdomar. 
 
 
Innehåller individuella 
besök och 
gruppbesök, enligt 
målsättning. 
 
Terapeutens 
befogenhet till 
fysioterapi är max 15 
ggr/ år/patient, om 
avvikelser från detta -
> behandlas i 
rehabiliterings-
gruppen. 
 
 
 
Behov av kort intensiv 
målinriktad terapi pga 
konstaterad brist i 
motorisk utveckling 
eller nedsatt 
funktionsförmåga för 
lindrigt 
rörelsehandikappade. 
 

Innehåller individuella 
eller gruppbesök som 
specificeras i 
målsättningen. 
 

 

Rehabiliteringsplan görs för 1-3 år 

 Målsättning 

 Effekt 

 Uppföljning 

 Mätare 
 

Kritisk och nödvändig terapi 
 
Objektivt mätbar, ej subjektiv rättighet 
 
Målsättning att klara vardagen  
 
Vid definition av terapins intensitet och 
omfattning samt periodisering beaktas även 
patientens kognitiva resurser. 
 
40-45 ggr/år i regel, endast med 
specialmotivering mer.  
 
Individuellt och/eller i grupp 
 
Egen verksamhet eller köptjänst  

 Som köptjänst 1-2 år, därefter en 
bedömning inom offentlig hälsovård 
 
 

 
 
 
Målsättningar uppgjorda med familjen, 
definierade mätinstrument för evaluering. 
 

Specificerade terapibesöksmängder samt 
terapilängd: veckovis terapi = 40 årliga 
besök. Ibland fler besök vad gäller barn. 
 
Terapilängd: Normalt 45 min, undantagsvis 
och begrundat 60 min. 
 
Högst 1-3 terapibesök/vecka för barnet enligt 
SNLY:s rekommendation. 
 
Egen produktion eller köptjänst. 
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7. Övriga allmänna verksamhetsprinciper 

 

 Efter akut insjuknande skall patienternas framsteg i rehabiliteringen mätas regelbundet med överenskomna test 

när rehabiliteringen inleds, vid 6 mån och vid 12 mån. Sedan minst en gång om året och före en ny 

rehabiliteringsplan. 

 

 För att nyttan av terapin inte ska rinna ut i långa färdsträckor, ska terapin om möjligt genomföras i en enhet nära 

patientens hem eller närmiljö. 

 

 Terapiernas omfattning avgörs av rehabiliteringsarbetsgruppen el. motsv. (t.ex. överläkare, fysioterapeut (avd. sk.) 

och socialarbetare) 

 

 Terapirapportering erläggs till remitterande part som mellanrapport och slutrapport för alla terapiperioder vid 6 

respektive 12 månader. Köptjänsträkningar kan godkännas först sedan terapirapport inkommit. I slutet av 

terapin tas ställning till patientens motivation, hur terapins målsättning uppfyllts samt vilka mätare som 

använts. Om nyttan av terapin för patienten inte stått i proportion till insatsen, bör detta framgå ur rapporten. 

  

 Angående sk  upprätthållande terapi:  Rehabiliteringsgruppen definierar formatet (individuell- respektive 

gruppterapi) omfattning och duration. 

 

 Om FPA finansierad terapi ej beviljats eller upphör i och med att patienten fyllt 65 år, eller om terapieffekten 

varit blygsam, definierar rehabiliteringsgruppen inom kommun eller kommunförbund rehabiliteringens behov, 

form (individuell resp. gruppterapi), omfattning och duration. Målsättningen med fysioterapi omfattas inte 

diffust som ”upprätthållande av funktionsförmåga”, utan klara och konkreta delmålsättning för att förbättra 

funktionsförmåga bör framgå samt med vilka mätare processen uppföljs. Den egentliga fysioterapin kan 

småningom övergå i stöd för dagliga aktiviteter i form av rehabiliterande arbetssätt inom vård eller hemvård.  

Fysioterapin kan även övergå i  egen träning  inom t.ex tredje sektorns verksamhet.  

 

 Två oanvända, icke annullerade tidsbokningar leder beträffande handlednings- och terapiremiss till att 

perioden avbryts. Uppgiften införs i patientdatasystemet. Uppskjutning av det första besöket (undersöknings-

/utredningsbesök) tillåts endast två gånger. För en ny period krävs en ny remiss. Patienten informeras om 

detta när terapirelationen inleds.  
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8. Rehabiliteringsplan (Förslag på innehåll, centrala uppgifter) 
 
1. Vem har deltagit i uppgörande av planen? – förutom klienten själv 

2. Klientuppgifter (kontaktuppgifter, anhörigas kontaktuppgifter, social situation) 

3. Uppskattning av rehabiliteringsbehov 

 Kliniska sjukdomsuppgifter beskrivs: funktionsnedsättningens omfattning, medicinskt men. 

 Vårdplan 

 Beskrivning av funktionsförmågan: rörelseförmåga, rörelser, grundfunktioner kommunikationsförmåga, 

arbetsförmåga, sinnesstämning, personlighet psykiska resurser och egen uppfattning av situationen 

– Funktionella men: grundsjukdomens och övriga sjukdomars påverkan 

 Sociala situationen: hemförhållanden, hobbyn, arbetsmiljö 

 

 4. Rehabiliteringsmålsättning: del- och slutmål, i enlighet med regelverk, målsättningsrealism 

5. Åtgärder i riktning mot målsättningen 

 Vem förverkligar, hur, tidsspann, finansiering? 

 Handledning, rådgivning och samarbete: klienten, familjen, serviceutbud skola/ arbetsplats 

 Terapier: bl.a fysio-, tal- och ergoterapi 

 Terapiperioder: anstalt, eller öppenvård? 

 Rehabilitering enligt situation; rehabiliteringshandledning, anpassningskurser, utprovning av hjälpmedel 

 Specialbehov: yrkesinriktad rehabilitering, förändringar på arbetsplatsen 

  

6. Socialskydd 

 Läkemedelsersättning, dagpenning, rehabiliteringsstöd eller- penning, handikappförmåner  

7. Uppföljning av rehabiliteringsprocessen 

 Hur förverkligar vi? 

 Ansvarsperson(er)? 

 Tidtabell 

 

8. Framtida kontakter 

 

Lähde: Rissanen Paavo.  Kuntoutussuunnitelma. Kirjassa Kuntoutus. Duodecim (2008) 
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9. Överenskomna test och mätare vid långvariga terapier  
 

För att kunna förenhetliga verksamhetsprinciperna behöver gemensamma test och testtidpunkter definieras. Dessa 

gäller oberoende av vilken rehabiliteringssektor som har hand om fysioterapin, ss specialsjukvården, 

primärhälsovården eller privatsektorn. När klienten flyttar mellan olika vårdenheter, bör de test som använts finnas 

inskrivna i överflyttningstexten. Detsamma gäller även för terapirapporteringen. De mätresultat som erhålls vid 

testtillfällena hjälper vid uppföljningen av rehabiliteringen. 

Rekommenderas bruk av 1-3 testinstrument enligt listan nedan. Dessutom kan fysioterapeuten enligt egen 

bedömning använda sig av lämpliga test beroende på klientens situation eller rådande förhållanden.  

 

 

Barn: 

 Test av funktionell muskelstyrka:  

http://ohjepankki.vsshp.fi/dokumentit/14196/Mittauslomake-Lasten-toiminnallinen-lihastestaus.pdf 

 Mätning av barns motoriska prestation: 

o Barn 4-7 år: Movement ABC- 2 

o Skolbarn BOT (Bruinicks-Oseretsky) 

 Spasticitet: Tardieu/Catch 

 Övriga mer spesifika: 

o CP-skadade GMFM  

o Prematurer 28-40 dagar: Dubowitz, Slide –Russel  

o Ätsvårigheter Slide-Russel  

o Duchenn´s muskeldystrofi specialtester (10 min gång, trappgång, upp från ryggläge - stående, upp 

från sittande-stående) 

o 12-18 mån fullgångna barn: Hammersmith 

Vuxna: 

 FSQ-fin 

 10 m gångtest och/eller 6 min gångtest / (Dynamic Gate Index)  

 Berg:s test / Tinetti 

 VAS 

 Toimiva: (VAS, PEF, 10 m gång, upp från sittande, presskraft ) / SPPB (upp från sittande, 6 m gång, 

tandemstående) 

 UKK –test / Manual muskeltest 

 Ashworth; spasticitet 

 

För övre extremitetsfunktion: 

 DASH 

Mätare för identifiering av tendens till smärtkatastrofiering:  

 Linton och Oswestry 

 

 

 

 

  

http://ohjepankki.vsshp.fi/dokumentit/14196/Mittauslomake-Lasten-toiminnallinen-lihastestaus.pdf


    

    

11 (12) 

 

Bilaga 1 Definition av fysioterapi:  
 

Vad är fysioterapi? 

 

Fysioterapi är undersökning, bedömning och rehabilitering av hälsa, rörlighet och funktionsförmåga.  

Fysioterapeutiska metoder är bedömning, handledning och rådgivning, terapeutisk träning, manuell och fysikalisk 

terapi, gruppverksamhet samt hjälpmedelstjänster. 

 

Inom fysioterapin planeras och stöds självständig träning och att klara sig i hemmet. Därtill strävas efter att förebygga 

försvagad rörelse- och funktionsförmåga och olycksfall samt att återställa funktionsförmågan till bästa möjliga nivå. 

 

Övningarna planeras och genomförs tillsammans med patienten. Därtill väljs vid behov hjälpmedel som stöder och 

underlättar rörelse. 

 

 

Hur arbetar en fysioterapeut? 

 

Fysioterapeuten kartlägger och gör en individuell bedömning av resurserna för rörelse- och funktionsförmåga samt av 

funktionsbegränsningarna. Bedömningen och träningen kan ske på fysioterapeutens mottagning, hemma eller på 

sjukhus, individuellt eller i grupp.  

 

Fysioterapeutens arbete är kundorienterat och grundar sig på konstaterad god praxis. Fysioterapeutens undersökning 

grundar sig på intervju, iakttagelser och olika bedömningsmetoder. Terapins mål planeras tillsammans med patienten 

och vid behov med hans eller hennes närstående/anhöriga.  

 

Fysioterapeuten verkar i samarbete med övriga specialister som deltar i vården och som specialist på sitt eget område 

i multidisciplinära arbetsgrupper och utbildar och handleder övriga yrkespersoner i frågor i anknytning till rörelse- och 

funktionsförmåga. 
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Bilaga 2.  Arbetsgruppernas sammansättning: 
 

Fysioterapeutisk underarbetsgrupp 1: 

Informationsöverföring och remissernas innehåll och struktur 

 

Michael Eklund böl/ Pia Nyman, utbildn.plan J:stad  

Marja Uitto av.sköt. Vasa 

Lena-Maria Holm, ft Korsholm 

Heidi Nyman /Arja Åman fysiatri VCS 

Bengt-Göran Ljung ft Korsholm/ Yvonne Nybo översköt Korsholm 

 
Fysioterapeutisk underarbetsgrupp 2 

Befintliga kriterier och prioriteringsanvisningar i anknytning till kort, medellång och långvarig fysioterapi 

 

Riitta Lönnbäck, översköt J:stad 

Nina Malmsten, ft, Vasa 

Eija Matila ft, VCS  
 Robert Sundèn, avd.sköt Kristinestad 

Hedvig Grannas-Honkanen, öl, VCS 
  

 

Fysioterapeutisk underarbetsgrupp 3: 

Kriterier och verksamhetsprinciper för långvarig rehabilitering 

 

Sofia Svartsjö. öl Korsholm/ Clas-Göran Smeds bitr öl Korsholm 

Helen Williamsson ft, Malax 

Anna-Maria Svanström avd.sköt J:stad 

Susanne Innanen, Laihia/Armi Eikkula av.sköt. Laihia 

Outi Pullola, ft, Vasa  

Kati Piilikangas, rehab.plan, VCS 

Heidi Nyman ft, VCS 
 

 

 

 
 


