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Arbetet har grundats på den verksamhetsplan som antogs vid årsmötet 2017.
Styrelsen har haft 8 protokollförda möten, varav en halv samt en hel arbetsdag för att arbeta
med uppdrag från förbundsstyrelsen att lämna synpunkter på utredningen ”God och nära
vård” om fysioterapi i framtidens primärvård.
Verksamhetsåret har även detta år präglats av arbete med Vårdvalet Specialiserad
Fysioterapi. Efter det att det nya Förfrågningsunderlaget enligt LOV började gälla 1 januari
2017, beslöt medlemsmötet i mars 2017 att Stockholms Privata Fysioterapeuter skulle
genomföra en enkätundersökning bland medlemmar verksamma på vårdvalet kring
konsekvenser av det nya försämrade avtalet. Undersökningen omfattade frågor kring
medlemmarnas uppfattningar om ekonomi, arbetsmiljö, patientsäkerhet och kvalitet.
Enkätsvaren sammanställdes sedan till en rapport som kommer att användas för
påverkansarbete gentemot politiker och hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Fortfarande pågår det stora arbetet med att utveckla formerna för hur samråd kring
revidering och utvecklandet av nya vårdval ska gå till framöver. Det finns samstämmig kritik
från samtliga privata vårdgivare över 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. Vi driver även gemensamt med övriga vårdgivare kravet om en
indexering av ersättningarna i vårdvalet, då inga vårdval fått några uppräkningar av
ersättningar sedan vårdvalsreformen infördes 2008.
Även inom Nationella taxan har under året mycket hänt. Regeringens utredare om en
modernisering av nationella taxan har överlämnat sin utredning till regeringen för
framtagande av en Departementsskrivelse, d.v.s. förändring av lagen. Vad utredaren
slutligen föreslagit är ännu inte känt. Däremot vet vi att Regeringen gett i uppdrag till
Socialstyrelsen att se över ersättningar inom Fysioterapi på Nationella taxan, ett arbete som
enligt plan ska vara klart i augusti 2018.
Lokalt i SLL har arbetet med avdelningen för Lagreglerade Läkare och Sjukgymnaster
behandlat frågor som riktlinjer för B-praktik, uppföljning av revisionen gällande debitering
av särskilt arvode av kollegor, där vi riktade stark kritik mot tillvägagångssättet och hur man
tolkade resultatet av revisionen. I förlängningen av denna revision har ett arbete påbörjats
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där förvaltningen vill skriva fram anvisningar för hur debitering av besöksersättning ska
göras korrekt. Detta arbete är endast påbörjat och fortsätter under 2018.
Förvaltningen har även lyft fram statistik på hur fysioterapeuterna på nationella taxan
debiterar Särskilt Arvode/Åtgärd. Vi vet i nuläget inte om SLL kommer att vidta några
åtgärder framöver med anledning av att majoriteten av fysioterapeuterna debiterar långt mer
särskilt arvode än vad § 16 i LOF föreskriver. Vi bevakar naturligtvis noga detta framöver.
Övrigt:
Styrelsen har deltagit i olika referensgrupper med Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen (HSF):
• Referensgruppen för Vårdvalet i Specialiserad Fysioterapi har haft ett möte under året.
Frågor som diskuterades har främst varit konsekvenser av revideringen av
förfrågningsunderlaget, där vi fick möjlighet att presentera resultatet av vår egen
enkätundersökning
• Samverkansgrupp med Lagreglerade Läkare och Sjukgymnaster LLS vid 4 tillfällen.
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.
Vi har även tillsammans med representant för distriktstyrelsen i Stockholm träffat nya
Närsjukvårdschefen i SLL, Anna Ingmansson, för diskussion kring Fysioterapeuternas
framtida uppdrag i SLL. Med anledning av detta har vi sammanställt en skrift hur vi ser på
hur vi skulle kunna bidra i en förbättrad primärvård. Några förslag som vi lämnat är
remissrätt till röntgen/MR, möjlighet till kortare sjukskrivning inom våra specialistområden
samt tydligare hänvisning till fysioterapeut som första instans. Detta arbete med Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen kommer att fortsätta 2018.
Stockholms Privata Fysioterapeuter har under 2017 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 tillfälle i syfte att
utveckla relationerna och samarbetsformerna mellan offentliganställda och privata
sjukgymnaster.
I övrigt har styrelsen besvarat många mejl och frågor från medlemmar, skickat
informationsskrivelser till medlemmarna samt vidarebefordrat information från och till
Fysioterapeuterna.
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