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Hej! 

Inför sommaren vill vi från distriktsstyrelsen i distrikt Skåne och Fysioterapeuternas 

kansli skicka en uppdatering kring aktiviteter och frågor som vi just nu arbetar med när 

det gäller Lagen om ersättning fysioterapi, den sk. nationella taxan.  

 

Möte med Region Skåne 

Den 7 maj hade Region Skåne och företrädare för Fysioterapeuterna ett möte med fokus 

på framtidens hälso- och sjukvård. Från Fysioterapeuterna deltog ordförande, 

förhandlingsråd, representant från offentlig primärvård och företagarråd. Från Region 

Skåne deltog Fredrik Lennartsson, hälso- och sjukvårdsdirektör och Maria Antonsson-

Anderberg, enhetschef.  

Vi från Fysioterapeuterna framförde vår oro kring påverkan på patientsäkerhet och 

kvalitet när Region Skåne ser mer till kvantitet. Vi eftersökte kvalitetsmål och 

uppföljningar framför mängdkontroller. Vi visade också på hur samarbeten har 

försvårats i dagens system och att fysioterapeuter ökat sin kompetens utifrån ett större 

behov hos patienterna. Vi lyfte särskilt det etiska dilemma som flera fysioterapeuter står 

inför när ersättningssystemet inte tillåter mer tidskrävande behandlingar som kräver 

specialkompetens och att de därför får tacka nej till att ge patienter behandlingar. För 

framtiden diskuterade vi hur vi tillsammans kan hitta lämpliga kvalitetsunderlag för att 

följa fysioterapeutiska insatser i primärvården som helhet, oavsett driftsform. Region 

Skåne framhöll att de har en lagstiftning att följa, att verksamheten ska följas upp för att 

regionen ska kunna se var resurserna hamnar och sedan fördela dem utifrån de som 

behöver dem bäst. Vi framhöll att det naturligtvis ska finnas täckning bakom 

debiteringar enligt särskilt arvode men man behöver se mer till kvalitet än mängd/antal. 
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Gemensamt på mötet den 7/5 kom vi fram till att följande behöver genomföras: 

• en kartläggning av fysioterapeuter inom primärvården både vad gäller 

geografisk spridning men framförallt specialkompetens. 

• skapa samarbeten och tillvarata varandras kompetens inom primärvården istället 

för att se varandra som konkurrenter. 

• hitta sätt att följa upp kvalitet mer än kvantitet. Hitta gemensamt ”index” för att 

följa fysioterapi inom hela primärvården. 

Avslutningsvis kom vi fram till att Region Skåne måste följa lagen och följa upp 

verksamheterna men att de inte så strikt ska titta på exakta procent mellan arvodena. Det 

är viktigare att vi följer kvalitet. Vi ska samarbeta för en jämlik vård.  

Ett uppföljande möte med hälso- och sjukvårdsdirektören är planerat till efter 

sommaren.  

 

Övriga möten 

Utöver mötet den 7/5 har Företagarrådsrepresentanter haft enskilda möten med politiker 

i Hälso- och Sjukvårdsnämnden vid ett flertal tillfällen under våren, för att diskutera 

Region Skånes tolkning av §16. Mötena har haft en god ton och vi upplever att vi har 

haft en bra dialog där vi fått förståelse för problematiken från politikerna. 

 

Brev från hälso- och sjukvårdsdirektör 

De flesta av er har säkert läst det brev som Region Skåne skickat ut till alla 

fysioterapeuter med samverkansavtal och etablering inom den sk. nationella taxan. 

Brevet handlar om hur Region Skåne arbetar med uppföljning och vad som följs upp. Vi 

från Fysioterapeuterna anser att det är självklart att vår verksamhet ska följas upp och 

att vi ska leverera en god vård för invånarna i Region Skåne. Vi ställer oss dock kritiska 

till en del av det innehåll som finns i brevet vad det gäller heltidskrav och antal besök 

per patient. Detta har vi också framfört i olika sammanhang såväl regionalt som 

nationellt.  
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Nationella aktiviteter 

• Socialdepartementet har meddelat oss att de innan sommaren kommer att skicka 

ut en departementsutsaga på remiss med förslag på ändringar i Lagen om 

fysioterapi. Vi har väntat länge på denna och mer information kommer om detta 

arbete. 

• Socialstyrelsen har i uppdrag att se över Förordningen om fysioterapi. Innan 

midsommar träffar representanter för Fysioterapeuterna och Läkarförbundet 

Socialstyrelsen för att föra fram våra synpunkter på hur vi tycker att 

Förordningen om fysioterapi ska förändras. 

 

 

 

Bästa hälsningar 

 

Ylwa-Li Eklund, företagarrådsrepresentant 

Dagmar Heuck, företagarrådsrepresentant 

Maria Karlsén (fd Georgsson) företagarrådsrepresentant 

Terttu Lempinen, ordförande distriktsstyrelsen 

Jörgen Lundqvist, ombudsman företagare, Fysioterapeuternas kansli 

 

 

 

 

 

Vid eventuella frågor kontakta: 

Företagarfrågor: Jörgen Lundqvist, jorgen.lundqvist@fysioterapeuterna.se 

Påverkansarbete: Helena Conning, helena.conning@fysioterapeuterna.se 

Distriktsstyrelsen: Terttu Lempinen, terttu.lempinen@skane.se 

Juridik: Dominika Borg Jansson, dominika.borg.jansson@fysioterapeuterna.se 

 


