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Styrelsen har haft 8 protokollförda möten.  

 

Vi har haft två medlemsmöten utöver årsmötet. På dessa diskuterades bland annat 

revideringen av Vårdvalet i Specialiserad Fysioterapi och förändringar/försämringarna i 

ersättningarna. Vi hade även information och föredragning om kvalitetsledningssystem samt 

journalföring. 

 

Arbetet i styrelsen har grundats på den verksamhetsplan som antogs vid årsmötet 2016. 

Verksamhetsåret har även detta år präglats av arbete med Vårdvalet Specialiserad 

Fysioterapi. Förfrågningsunderlaget har reviderats under året med en omfördelning av 

resurser till patienter med mer omfattande behov av vård. Inga ytterligare medel tillfördes 

vårdvalet, utan tvärtom. Ökad kostnadskontroll har varit politikernas direktiv. Utfallet för 

många av våra medlemmar blev en ytterligare försämring av ersättningarna. Detta gav 

upphov till ett intensivt påverkansarbete från vår sida, både tillsammans med förbundet 

centralt, men även i nära samarbete med övriga privata vårdgivare inom ramen för 

branschrådssamarbetet. Genom detta påverkansarbete lyckades vi till slut få till vissa 

förbättringar i ersättningsbilagan, även om vi var/är långt ifrån nöjda. 

 

För närvarande pågår ett stort arbete med att utveckla formerna för hur samråd kring 

revidering och utvecklingen av nya vårdval ska gå till framöver. Det finns samstämmig kritik 

från samtliga privata vårdgivare att landstinget brister i att matcha uppdrag med 

ersättningar så att de är rimliga och att vi inte får möjlighet att diskutera detta innan 

förslaget hamnar i HSN. 

 

Andra frågor som varit aktuella under året är att det genomförts fördjupad uppföljning av 11 

fysioterapeuter som har särskilt arvode inom OMT. Syftet har främst varit att undersöka om 
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debiteringen styrks av journalanteckningarna. Rapporten var ännu inte färdigställd vid 

årsskiftet 2016/2017. 

 

Styrelsen har deltagit i olika referensgrupper med Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen (HSF). 

• Referensgruppen för Vårdvalet i Specialiserad Fysioterapi har haft tre möten under året. 

Frågor som diskuterades har främst varit revideringen av förfrågningsunderlaget. 

• Samverkansgrupp med Lagreglerade Läkare och Sjukgymnaster (LLS) vid 4 tillfällen 

(f.d. ARV-sektionen). Aktuella frågor har bland annat varit den fördjupade uppföljningen av 

särskild åtgärd AS6. Vi har framfört stark kritik mot de metoder som använts vid 

uppföljningen. 

• Uppvaktat politikerna Anna Starbrink (L) sjukvårdslandstingsråd samt Dag Larsson (S) 

oppositionslandstingsråd, för att försöka påverka förändringarna i vårdvalets 

förfrågningsunderlag. Vi diskuterade också framtidens vård samt vårdvalens utveckling. 

 

Stockholms Privata Fysioterapeuter har under 2016 varit representerade i Distrikt Stockholm 

av Lena Sjöström. Samarbetet har under året varit mycket positivt och fallit väl ut. Vi har 

även haft gemensamma möten med Distrikt Stockholm vid vartannat mötestillfälle i syfte att 

utveckla relationerna och samarbetsformerna mellan offentliganställda och privata 

sjukgymnaster. 

  

Stockholms Privata Fysioterapeuter har varit representerat i ”Branschrådet” (6 möten) 

Landstingets samverkansgrupp för privata vårdgivare, där vi under året har fortsatt och 

ytterligare utökat samarbetet oss privata vårdgivare emellan, för att stärka våra positioner 

gentemot Landstinget.  

 

Verksamhetsåret har präglats av fortsatt kostnadskontroll och ”budget i balans” inom HSF 

och Vårdvalen, vilket gör att utvecklingsarbetet avstannat eller går långsammare t ex 

utvecklingen av nya vårdval. I augusti tillsattes även en ny chef för närsjukvården (högste 

chef för vårt område) som bara stannade i tre månader innan hon fick nytt arbete. Detta har 

också påverkat vårt arbete. 

 

Att RLPS-forumet avskaffats och att man delat upp samverkansforumet i två olika delar, 

d.v.s. ett för LOF och ett annat för Vårdvalet, komplicerar styrelsens arbete.  

 

Glädjande nog är vi fortsatt alltmer efterfrågade i olika referensgrupper och workshops och 

det finns därför ett stort behov av att vi bli fler styrelsemedlemmar.  

 

I övrigt har styrelsen besvarat många mejl och frågor från oroliga medlemmar, skickat 

informationsskrivelser till medlemmarna samt vidarebefordrat information från och till 

Fysioterapeuterna. 

  

Stockholm i februari 2017 

 

Styrelsen för Stockholms Privata Fysioterapeuter 

genom Marie Granberg 
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