
 

 

 

Medlemsmöte i Eksjö, 2010-12-15 

 
Kvällen inleddes med fika och presentationsrunda av de 18 sjukgymnaster som hade anmält 

sig, som representerade både slutenvård, primärvård och privatpraktiker i länet. Därefter 

informerade Catrin Ericson lite kort om vårt nya löneavtal, där vi numera kommer förhandla 

med Vårdförbundet istället för Akademikeralliansen. Det är fortfarande inte klart hur avtalet 

kommer se ut, mer info kommer efter hand. Följ gärna avtalsrörelsen på förbundets 

hemsida, www.lsr.se 

Lisa Larsmark informerar om den nya inkomstförsäkringen som LSR erbjuder. A-kassan 

betalar 80 % om du har lön upp till 18 700, därefter fyller LSR ut ersättningen från a-

kassenivå upp till 80 % av den faktiska lönen upp till 50 000 kr/mån under 6 månader. Är 

man redan med i a-kassan så är det inget man behöver välja till, skillnaden är att man 

betalar 10 kronor extra i månaden.  För att få del av den måste man ha varit yrkesverksam 

medlem i LSR i 18 månader och a-kassan sedan 12 månader. Det finns även en 

tilläggsförsäkring som innebär att du får 80 % av din lön dag 1-200 och 70 % dag 201-240. 

Stor del av kvällen ägnades sedan åt att diskutera vad som har hänt efter vårdvalet, som 

uppföljning på medlemsmötet för ett år sedan, inför vårdvalsinförandet. Sjukgymnastens 

uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård med god kvalitet. Politikerna vill ge patienten 

makten och valmöjligheter att få tillgång till bästa möjliga hälso- och sjukvård. Vi behöver 

erbjuda, hjälpa och informera patienten så att de kan få möjlighet att göra sina val. Vi 

sjukgymnaster behöver alla arbeta för att det finns sjukgymnastik med både bredd och spets 

så att vår profession kan utvecklas och utökas.  

 Privatpraktiker berättar att patientflödet har minskat (25 % på vissa håll) samt att 

patienter berättar att de blivit uppmanade av sin vårdenhet att inte gå någon 

annanstans, undrar därmed om vårdenheterna fått ökat patientflöde? Svar från en 

vårdenhet att de inte fått någon ökning av patienter. Vårdenheter på mindre orter 

har inte upplevt någon ”konkurrens” av privata sjukgymnaster och har heller inte 

märkt någon skillnad. 

 Vissa vårdenhetschefer kollar upp vart pengarna tar vägen, ser de att pengarna går 

till privata sjukgymnaster tar de upp det i personalgruppen. Personalgruppen 

uppmanas även att inte ta emot patienter från andra vårdenheter än den egna.  

 Mycket svalt intresse för att teckna underleverantörsavtal, både från sjukgymnaster 

och från vårdenhetschefer. Det följer ju ingen leveransgaranti med ett sånt 

underleverantörsavtal. 



 

 

 

 Vårdpengen som följer med varje patient kommer minskas under nästa år. 

 Östergötland har inskrivet i sin regelbok om direktaccess till sjukgymnast vid besvär 

från rörelse-stödjeorganen, något att jobba vidare med för distriktsstyrelsen inför 

nästa omarbetning av regelboken? 

 När det gäller vårdkedjan från slutenvård ut till nästa instans har det varit en del 

problem, framför allt i vissa delar av länet . Vissa vårdenheter har sagt att man har 

tagit beslut att inte ta emot ex. neuropatienter för att de är för tidskrävande. Det har 

man inte rätt att göra! Tyvärr blir patienten den stora förloraren som hamnar i kläm i 

väntan på att få komma någon annanstans. 

 Kan vi använda patienterna som påtryckare? Om de inte kan få den hjälp de behöver 

av sjukgymnasten på plats på vårdenheten, kan de tala om för vårdenheten att de 

listar om sig pga. detta. Funkar det som morot för fler tjänster/utökad utbildning? 

 Vissa vårdcentraler prioriterar de pt som är listade på vårdenheten före de andra 

som kommer utifrån men som ändå vill gå hos deras sjukgymnast. Egentligen får vi 

inte göra så för att det ska alltid vara patientens behov som styr. Dessutom tjänar ju 

den egna vårdenheten pengar på att få patienter som är listade på andra ställen. 

 Pengarna för bassängträning har tagits från bassängen och lagts in i patientens 

vårdpeng. I nuläget utnyttjas inte bassänglokalerna för att patienterna inte får gå dit. 

Lokaler står tomma och budgetar går minus. Samma sak har hänt i både Jönköping 

och Nässjö.  

 Det vi sjukgymnaster ska ha med oss är att det inte finns mindre pengar för 

rehabilitering nu jämfört med tidigare, så får patienterna höra att vissa verksamheter 

är för dyra kan vi säga att pengarna finns, det är bara en fråga om prioriteringar. 

 Det är sagt att vårdenheterna måste följa regelboken, men om man inte kan uppfylla 

kraven på att ge vård (ex. rätt rehabilitering) skulle tillståndet kunna dras in. I 

praktiken är dock uppföljningen bristfällig. 

 Vi måste upplysa patienterna att de faktiskt har rätt att välja sin rehabilitering var 

som helst. 

 Om slutenvården stöter på problem vid överrapporteringar ska detta 

synergianmälas. Man bör dock inte sluta försöka överrapportera patienter till 

”problematiska” vårdenheter, för det ger stöd åt de lokala sjukgymnasterna att 

påverka för mer resurser. 



 

 

 

 Vi har remissfrihet här sedan många år, vilket självklart gäller även efter vårdval. Den 

kunskapen verkar dock fortfarande inte nått allmänheten fullt ut. Något att göra 

kampanj om under nästa år? Förslag på olika aktiviteter för detta: Information via 

”väntrums-TV”? Rapport från Qulturum (2004) angående sjukgymnast som första 

instans – ut med den i väntrum? Kontakta press (ex. J-nytt, nu-tidningarna, Pulsen, 

Landstingsnytt)? Annonsera i tidningar? SDR (Svensk direktreklam)? 

Patientföreningarnas tidningar/reklamblad? Lokal TV? Våra nöjda kunder är våra 

bästa ambassadörer…  

 Många tycker att det hade varit bättre om rehabiliteringspengen hade legat utanför 

den stora budgeten. 

 Sjukgymnast får man välja utanför sin egen vårdenhet (precis som läkare, psykolog), 

tack vare att det finns sjukgymnaster med egen etablering. Det gäller alltså inte ex. 

arbetsterapeuter. 

 För att stärka kåren bör vi fortsätta väna om våra olika kompetenser, risken är 

annars stor att vi ”slätas ut” och inte har möjlighet att specialisera oss och bli riktigt 

duktiga på något. Vi bör därför inte vara rädda för att rekommendera patienterna att 

gå till annan sjukgymnast som är bättre än vad man själv är inom ett visst område. 

 Distriktsstyrelsen har planer på att träffa några av de olika politiska partierna nu 

efter valet. Tips på vad vi ska ta med oss till dessa möten? Minskning av/få 

sjukgymnastresurser.  

 Bör vi uppvakta vårdenhetscheferna ex. med info från Östergötland, vad det finns 

för pengar att spara genom direkt-access till sjukgymnast vid besvär från rörelse-

stödjeorganen? Ja! Ex. när alla Bra Liv vårdenhetschefer träffas, Irene Herrstedt kollar 

när sådant möte planeras. Patrik Alm och Johan Nyberg tar fram ett förslag till utkast 

att skicka ut.  
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