
 

 

Rapport från möte 191211 med Pia Lundbom, Hälso- och 

sjukvårdsdirektör i Region Skåne 
 

Deltagare: Maria Antonsson Anderberg, enhetschef på administrationen koncernkontoret, 

Ylwa-Li Eklund, företagarråd i distrikt Skåne, Karin Winberg, vik förhandlingsrådsledamot 

och medarbetare på VC Drottninghög i Helsingborg, Terttu Lempinen, ordförande för 

Fysioterapeuterna i distrikt Skåne 

 

Presentation av mötesdeltagarna och klargörande kring syftet med mötet. Egentligen var detta 

möte en uppföljning av ett möte i maj 2018, med planerad uppföljningen juni 2018. Dock föll 

denna planering eftersom dåvarande Hälso- och sjukvårdsdirektören slutade sin anställning 

under sommaren 2018. Sedan har det dröjt pga vakans på uppdraget hälso- och 

sjukvårdsdirektör, när det väl var tillsatt var det svårt att få ihop en tid, som passade alla. 

 

På detta möte tog vi upp medborgarnas behov av fysioterapi i öppenvården och hur vi ska 

kunna erbjuda detta med kvalité? Pia L svarade att den nationella satsningen på Nära Vård 

även drivs i Region Skåne. Politiken fortsätter satsa på nära vård, men det går lite trögt. Pia L 

upplever att medarbetarna i primärvården har öppnat upp sig för förändring och att detta även 

märks bland privata företagare. 

 

Vi tar upp ersättningssystemet där Maria A påtalar att de vårdcentraler som har en ökad 

vårdtyngd också får högre ersättning och att detta är ett ansvar för vårdcentralens chefer att ta 

hänsyn till. Denna möjlighet finns även för privata vårdgivare, via särskilt arvode. Ylwa-Li 

påtalade att denna möjlighet dock är begränsad enligt lagstiftningen och att effekterna det får 

på både arbetsmiljö för egenföretagare på nationella taxan och patienterna kraftigt kan 

påverkas beroende på hur huvudmannen väljer att tolka och tillämpa lagtexten.  

Förhoppningsvis blir lagen som styr detta mer tillåtande när översynen av Nära Vård är klar 

våren 2020.  

 

Det som också påtalas är att det i Hälsovalet inte finns något skrivet om måltal eller regler 

kring produktion för enskilda medarbetare. Detta är absolut en ledningsfråga. När frågan 

kommer upp är ett råd till medarbetare att ställa frågan var vi kan hitta den regel som styr 

produktionen.  

 

I samband med detta diskuterar vi även resultatet från enkäten om arbetsmiljö för 

medarbetarna i öppenvården som förbundet gjorde under hösten. Vi väntar även på 

sammanställningen från en enkät som skickades ut till privata företagare. Pia L menar att 

medarbetarna behöver vara öppna för ett förändrat arbetssätt i och med digitalisering. Ylwa-

Li bemöter detta med att lagstiftningen behöver ändras då privata företagare endast får 

ersättning för fysiska besök. Fysioterapeuterna är öppna för förändring, men då måste också 

ersättningsformerna ändras.  

 

Till sist diskuterades Hälsoval 2.0. Maria A upplyser om att den ingår numera i arbetet 

”Framtidens hälsosystem” och bearbetas så att den ska vara mindre detaljstyrd och mindre 

målrelaterad.  

 

Pia L och Maria A fick var sin plastmapp innehållande broschyrer om fysioterapi, både inom 

somatisk vård som psykiatrisk, debattartikeln som Stefan Jutterdal skrev med rapport om 

fysioterapeuternas arbetsmiljö samt reportaget om unga fysioterapeuter som funderar på att 



 

 

byta yrke. Dessutom två informationsblad ”Fysioterapeut som första bedömare inom 

primärvården” och ”Arbetshälsa vid smärta i nacke och rygg” från ”fysioterapigerresultat”.  

 

Just nu verkar det vara ett vänteläge, främst för utredningen ”Nära vård”, som kommer att 

presenteras våren 2020 samt även komptensstegen där arbete pågår för att anpassa denna till 

primärvården. Nytt möte bestämdes antingen före eller direkt efter sommaren 2020.   

 

Ansvarig för rapporten 

Terttu Lempinen, Ylwa-Li Eklund, Karin Winberg 


