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Arbetet har grundats på den verksamhetsplan som antogs vid årsmötet 2021. 
 
 
Verksamhetsåret har fortsatt präglats av Covid-19 vilket inneburit att flertalet styrelsemöten 
har genomförts i digital form. Under året har två nya medlemmar verksamma på LOV valts 
in vilket innebär att styrelsen i skrivande stund representeras av 4 st kollegor verksamma på 
LOF samt 3 st verksamma på LOV. Styrelsen har haft 9 protokollförda möten under året samt 
två halva planeringsdagar (ett digitalt med Distrikt Stockholm och ett med enbart SPF). 
Under året har vi deltagit på Distrikt Stockholms styrelsemöten vid 3 tillfällen som ett led i 
att fortsätta driva gemensamma frågor och verka för en samstämmighet i våra 
professionsfrågor. Under året har SPF representerat i flera instanser som Branchrådet 
(privata vårdgivare i Region Stockholm och Hälso- och Sjukvårdsnämnden), Företagarrådet 
(nationellt samordnade träffar för privata fysioterapeuter), EVA enheten (möten med Hälso- 
och Sjukvårdsförvaltningen gällande LOF frågor), referensgrupp specialiserad fysioterapi 
(möten med Hälso- och Sjukvårdsnämnden gällande LOV frågor) samt deltagit i flertalet 
samverkande utbildnings- och informationsträffar. Ett digitalt möte med regionspolitiker har 
genomförts och ytterligare möten är planerade för fortsatt påverkansarbete. Engagerade 
kollegor har under året initierat till ytterligare samverkan vilket vi ser som mycket positivt 
och gärna fortsätter med för att lyfta och driva våra professionsfrågor. Tillsammans blir vi 
starkare!  
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LOV 
 
Fortsatt pågår arbetet med att få till en revidering av Vårdval Specialiserad Fysioterapi. 
Diskussioner har fortsatt med regionens politiker för att, om möjligt, påskynda detta. 
Nuvarande plan för revidering ligger preliminärt under 2023 (enl HSN plan). Vi arbetar dock 
för att få till vissa förändringar redan under innevarande år. Detta skulle ex kunna vara en 
höjning av produktionstaket vilket skulle kunna möjliggöra ett ökat 
patientomhändertagande i sviterna av pandemin. Vi behöver fortsatt påverka politiker direkt 
då dialogen med HSF ofta blir bristfällig och informationsutbytet stundtals oklart. Det finns 
samstämmig kritik från samtliga privata vårdgivare i region Stockholm över att Regionen 
brister i att matcha uppdrag med ersättningar så att de är rimliga.  HSF har dock kommit till  
slutsatsen att vårt Vårdval är underfinansierat och att justeringar/förbättringar behöver 
genomföras. Vi är aktivt med i detta arbete som dessutom spinner vidare på beställarnas  
egna ord vid senaste revideringen 2018 om att vårt avtal har för avsikt att förbättras 
ytterligare.  
Under året har vi deltagit i flertalet digitala seminarium som till stor del handlar om God och 
Nära Vård utredningen och utbyggnaden av primärvården inom framtidens hälso- och 
sjukvård i regionen. Det är av största vikt att vi synliggör vår kompetens för Beställare 
(politiker) och tjänstemän (HSF) för att ingå som en självklar del i utbyggnaden av 
framtidens specialiserade primärvård. 

 
LOF 

Året som gått har fortsatt präglats av pandemin och att få till en arbetssituation som fungerar  
för både patienter och fysioterapeuter. För många mottagningar har pandemin inneburit mer  
kostnader för papper, munskydd, handsprit och övriga rengöringsprodukter. Ingen  
ersättning har fallit ut från regionen för dessa ökade kostnader eller för uteblivna besök. 
Vi har haft 3 digitala möten med tjänstemän på HSF (Hälso-och Sjukvårdsförvaltningen). Vi  
har fortsatt att kämpa för att få igenom digitala besök även inom ramen för LOF men inte  
lyckats då de anser att behovet av fysioterapi digitalt uppnås inom ramen för LOV. 
Vi har fortsatt arbetat för frågan om fri flytträtt som HSF muntligen lovade oss 2019 i utbyte  
mot fysiskt tillgängliga lokaler, vg se förra och förra årets mötesanteckningar från årsmötet.  
Vi ser att vi måste fortsätta att kämpa för fri flytträtt då det skulle underlätta för våra kliniker  
då pensionsavgångarna är flera än inflödet av nya specialister. 
Vi har försökt att få HSF att förstå svårigheterna med att komma in i ARV-portalen. Flertalet  
av våra medlemmar kommer inte in i ARV-portalen och försökt med olika sökmotorer men  
får till svar att det är en osäker sökväg/hantering. Vi har haft kontakt med ett IT-företag som  
åtog sig att skriftligen förklara vad som är fel och som även kontaktat regionens IT-support  
och förmedlat detta men utan gehör. Då valde vi att sammanfatta detta skriftligen och  
skickade även skärmdumpar på de vanligaste felmeddelanden som dyker upp när man  
försöker att koppla upp sig till ARV och nu har HSF tagit ”bollen” att felsöka vidare men  
ännu inte återkopplat. 
Att inte komma in i ARV innebär många problem som vi hoppas att kunna komma vidare  
med under 2022, skönt att veta att felet ligger hos regionen och inte i vår hantering av ARV  
och dess olika sökmotorer. Vi rekommenderar att ni kontaktar Arne Andrevstam om ni har  
problem med ARV. Det finns lathundar för uppdatering av ARV som han ska uppdatera. 
Vi har under året haft månatliga digitala besök inom styrelsen och en fysisk halv  
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planeringsdag där vi diskuterat framtidens samarbeten och hur LOF och LOV ska kunna slås  
ihop/fortsatt verka i samma avtal. Inget nytt har ännu framkommit avseende etableringarnas  
fortsatta giltighetstid. 
 
 
Övrigt: 
I övrigt har styrelsen besvarat många mejl och frågor från medlemmar samt vidarebefordrat 
information från och till Fysioterapeuterna. 
 
 
Kommande arbete under 2022 
 
Planen för 2022 är att fortsatt bearbeta regionens politiker för utveckling av vårdvalet. Frågor 
som förbättrade möjligheter till att få in vikarier i verksamheterna samt höjda/uppräknade 
produktionstak ligger högt på agendan över frågor som behöver lyftas. Vi kommer att följa 
upp och försöka påverka kommande vårdvalsrevideringar. Vi kommer arbeta fortsatt för att 
underlätta och förbättra förutsättningar för kollegor verksamma på LOF. Där är det bla 
möjligheten att kunna genomföra digitala vårdbesök samt flytträtt som är viktiga frågor att 
driva.  
Ihop med Distrikt Stockholm planerar vi fortsatt arbete med gemensamma frågor. Vi 
kommer fortsatt representera och synliggöra vår profession genom att representera SPF på 
olika vårdplattformar. Vi ska arbeta för att synliggöra vårt arbete i styrelsen för 
medlemmarna ännu mer. Fortsatta samarbeten med drivna kollegor ser vi även som mycket 
välkommet. 
Vi fortsätter vårt arbete som ett led i att stärka vår roll och vara ett självklart val för 
framtidens hälso- och sjukvård i Region Stockholm. 
 
Stockholm i januari 2022 
 
Styrelsen för Stockholms Privata Fysioterapeuter 
genom Ann-Mari Lidström och Magdalena Rosengren 
 


