
Minnesanteckning möte med Beställarenheten Kalmar 180214 
 

Närvarande: Jörgen Lundqvist, kansliet, Fysioterapeuterna, Åsa Bank, fysioterapeut, 

sekreterare och företagarrepresentant, Fysioterapeuterna, distrikt Kalmar,  

representanter från Beställarenheten, Kalmar läns landsting: Sofia Hartz, beställarchef, 

Torbjörn Petterson, jurist, Chris Landegren medicinsk rådgivare, Roger Pettersson, 

sjukgymnast och journalgranskare, Lillemor Elfström Broling, Vårdanalytiker. 

 

Sofia meddelar att hon ska sluta som beställarchef och börja inom kort på tjänsten som 

beställardirektör. Det är inte klart vem som tar över efter henne. 

 

Jörgen frågade om de har en fungerande samverkan med privata vårdgivare med 

samverkansavtal, som det finns krav på att ha och ifrågasatte att de inte gått ut med någon 

anledning till misstanke om att fel har begåtts som orsak till granskning av journaler, vilket 

det är lag på. 

 

Svaret blev från Sofia att det inte finns någon samverkan och att de har rätt att göra 

uppföljningar på dem som de har avtal med. 

 

Beställarenheten avser inte att hårdra 16 § i LOF,  utan debitering kan ske av särskilt arvode 

där behovet är tydligt uttytt och kräver sådan insats. Det förutsatt att det är styrkt i journalen 

som de facto även utgör del av den debitering som skett och sker. 

 

De har under sina besök hos privata fysioterapeuter/sjukgymnaster uppfattat att det inte 

finns ett fungerande samarbete med landstingets verksamheter och att vi jobbar för det utan 

respons. 

 

Det stod fel i Fysioterapeuten om att man ska göra en fördjupad uppföljning av alla. Det 

gäller bara de 5 som utfört allvarliga fel. De kommer att granskas av externa aktörer. Det går 

inte att stoppa info om IVO-anmälan, som är en offentlig skrivelse. Därför kom det ut i 

pressen innan granskningen var klar.  

 

Nästa steg i processen blir en granskningsrapport med förbättringsförslag som längre fram 

kommer att följas upp för att se att det utförts.  

 

Jörgen tycker att vi ska ha ett möte i samband med utbildningen i Kvalitets- och 

ledningssystem och ta upp de privata fysioterapeuterna/sjukgymnasterna i Oskarshamn som 

ett gott exempel på hur man kan samarbeta kring kvalitetsfrågor och patientsäkerhet.  

 

Sofia gjorde klart för oss att de representerar ett landsting som förstår att de är beroende av 

oss privata sjukgymnaster/fysioterapeuter och det finns inget som talar för att de vill göra sig 

av med oss. Deras avsikt är att se till att medborgarna får en god vård. 

 

Cosmicinförandet står stilla på grund av en ny lag. 

Mer om detta kommer längre fram i vår. 


