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Hej! 

Med anledning av de pågående diskussionerna om paragraf 16 i Lagen om ersättning för 

fysioterapi, vill vi här informera samtliga medlemmar som har etablering vilka 

aktiviteter och åtgärder som hittills har planerats och vidtagits av förbundet. 

Bakgrunden till att vi agerar som förbund är att vi vet att arbetet för att möta en äldre 

befolkning och personer med mer komplexa sjukdomstillstånd kräver ökat fokus på 

tillgänglighet och bättre samordning, förbättrad kompetensförsörjning, ökad 

digitalisering och att verksamheten ska styras utifrån kunskap och beprövad erfarenhet. 

För att möta dessa ökande behov, har fysioterapeuter med etablering, på olika sätt 

utvecklat verksamheten utifrån ny evidens och påbörjat arbetet med en omställning mot 

en mer digitaliserad vård. Vi ser nu att den modell för ersättning som finns och hur den 

hanteras av politiker och tjänstemän runt om i landet gör att fysioterapeuter inte har 

möjlighet att fullfölja sitt uppdrag att möta patienternas behov. Vi vet också att flera av 

de patientgrupper våra medlemmar möter upplever svårigheter att få stöd för att kunna 

upprätthålla sin hälsa. Detta kan vi inte acceptera! 

Vi arbetar nu intensivt från såväl nationell facklig nivå, som ute i distrikten med att 

försöka skapa en dialog om hur fysioterapeuter kan fortsätta utveckla hälso- och 

sjukvården för att både klara ett ökat behov av rehabilitering och samtidigt klara av 

utmaningen med de begränsade resurser vi gemensamt har i primärvården (såväl 

offentlig som privat). Vi behöver som fysioterapeuter på allvar fundera över hur 

framtidens hälso- och sjukvård behöver förändras och den omställning som krävs för att 

möta människors behov. Vi behöver samtidigt föra upp frågan till ansvariga politiker 

och tjänstemän om vart patienter med komplexa behov ska vända sig, vilken 

ersättning/finansiering som ska gälla för det arbetet och på vilket sätt vi i framtiden ska 

utveckla verksamheten till en god och nära vård för invånarna. Det är viktigt att vi som 

förbund går tillsammans i såväl utvecklingsfrågor som påverkansarbete. 

Just nu pågår en rad aktiviteter varav några finns listade här: 

• Jurister vid förbundets kansli har utrett frågan om tillämpning av lagen och den 

juridiska bedömningen finns i bifogat dokument.  

• När det gäller de brev som inkommit till enskilda fysioterapeuter där regionen 

uttrycker att de kommer återkräva ersättning finns information som vi kan 

förhålla oss till i lagens paragraf 19. Vi kan i dagsläget inte säga exakt hur 

regionen kommer att agera men bevisbördan ligger på fysioterapeuten att bevisa 

att den ersättning man fått är rätt. Så här uttrycks det i lagen: 
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19 § Ett landsting är inte skyldigt att betala fysioterapiersättning innan 

samverkansavtal har ingåtts. 

Om en fysioterapeut har fått ersättning med för högt belopp, får landstinget 

återkräva det belopp som felaktigt har utbetalats. Landstinget får i sådant fall i 

stället avräkna beloppet från annan fordran från fysioterapeuten på 

fysioterapiersättning. 

Om en fysioterapeut trots påminnelser vid upprepade tillfällen eller annars i 

väsentlig utsträckning begär fysioterapiersättning med för höga belopp eller på 

annat felaktigt sätt, får landstinget sätta ned den samlade fysioterapiersättning 

som begärs för viss tid till skäligt belopp. Lag (2013:1145). 

Ur proposition 1993/94:75 s 89 

Framgår att återkrav kan ske genom kvittning på kommande utbetalning Godtar 

läkare eller fysioterapeut ej landstingets ståndpunkt skall det drivas för 

avgörande i allmän domstol enligt lagrådets yttrande. 

• Förbundet har samverkat med sakkunnig på Socialdepartementet för att utreda 

en modernisering av lagen. Den utredningen är ännu inte klar.  

• Förbundet är även i kontakt med såväl politiker som tjänstemän inom 

Socialdepartementet, Socialstyrelsen samt Sveriges Kommuner och Landsting. 

• Förbundets jurist driver flera domstolsprocesser för att få vägledning i hur vi ska 

driva moderniseringen av lagen. 

• I respektive region/landsting behöver frågorna tas upp med högsta ledning på 

tjänstemannanivå och med politiker – denna kontakt sker bäst i samverkan med 

respektive distriktsstyrelse. Flera sådana möten sker redan vilket gör att om du 

som enskild medlem har idéer eller tankar så hör av dig till din distriktsstyrelse 

för samordning.  

• Det pågår ett arbete med såväl debattartikel som annan kontakt med media. 

 

Vid eventuella frågor kontakta: 

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

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

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

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

 

Bästa hälsningar 

Terttu Lempinen, ordförande distriktsstyrelsen och Dagmar Heuck, företagarrådet 


