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Arbetet har grundats på den verksamhetsplan som antogs vid årsmötet 2018
Styrelsen har haft 7 protokollförda möten, varav en halv samt en hel planeringsdag. Tre av
styrelsemötena samt 1 planeringsdag har delvis varit tillsammans med Distrikt Stockholm i
syfte att öka samarbete och minska dubbelarbete.
I mars planerades och genomfördes i samband med årsmötet, ett möte med politiker i ABFhuset, en mycket uppskattad aktivitet där Fysioterapeuter och politiker fick mötas och
diskutera den situation som är aktuell på våra kliniker och den oro inför framtiden som
råder. Diskussionerna som följde visade tydligt att flera av politikerna inte hade kunskap om
de villkor som gäller LOF och LOV.
Detta politikermöte följdes upp med fortsatt uppvaktning av politiker och besök av politiker
på olika praktiker i Stockholm, främst på Rehabtjänst, där ett flertal av besöken ägde rum.
Detta utgjorde en stor och värdefull insats för att få politikerna att bättre förstå betydelsen av
fysioterapeuters insatser. Studiebesöken genomfördes delvis i samarbete med representanter
för Stockholms Privata Fysioterapeuter. Stort tack till alla er som bidragit till detta!
Samverkan med SLL, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HSF
Stockholms Privata Fysioterapeuter har haft en omfattande samrådsverksamhet med SLL
under 2018,både inom ramen för Branschråd, samrådsgrupp för fysioterapeuter på LOF och
LOV, samt ett antal andra möten för avgränsade frågeställningar såsom ”Betalningslösningar
i vården”, ”Konkurrens och marknad” och ”Nära vård”.
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Branschrådet
De privata vårdgivarna i Branschrådet har i år ytterligare fördjupat sitt samarbete i syfte att
påverka processen för framtagande och revidering av vårdval. Vi anser att det behövs
ytterligare möjlighet till insyn och påverkan av villkor och ersättningar så att dessa matchar
uppdraget, innan ett skarpt förslag tas fram till Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Vi har i Branschrådet också starkt drivit frågan om årlig indexuppräkning av vårdvalen. Vi
har inte fått gehör för en allmän princip om indexuppräkningar men man utreder frågan om
detta kan vara lämpligt i vissa vårdval. I övrigt planerar man för/utreder för närvarande hur
processen med återkommande regelbundna genomlysningar och vid behov revideringar av
vårdvalen ska gå till.
LOF
Under året som varit har representanter för Stockholms Privata Fysioterapeuter deltagit i 4
möten med ARV-sektionen på HSF, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Där har vi drivit
frågan om flytträtten, tyvärr utan någon större framgång. Vi kommer att driva frågan vidare,
då vi ser den som mycket viktig för möjligheten att fortsätta bemanna våra kliniker.
Det har varit flera diskussioner gällande det underlag för rätten till ersättning som
förvaltningen tagit fram och där förvaltningen förordar att större delen av besöken debiteras
som NI (Normalarvode) i enlighet med Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi 16 §.
Mera uppföljningar/revisioner från förvaltningen är att vänta under 2019.
Vi fick också träffa den nya medarbetaren Therese Lundqvist på HSF vars uppgift delvis
kommer att vara att granska Fysioterapeuter inom LOF.
Frågan om rätten till vikarie har också diskuterats. HSF ifrågasätter hur vi kan driva våra
kliniker där man har behov av vikarie en dag i veckan. Vi förklarade att vi ständigt anpassar
våra kliniker utefter det vårdbehov som finns och när behovet av hjälp är som störst.
Vi har också lyft frågan kring syfte med dessa samrådsmöten då dessa senaste år inte
handlat om att förbättra möjligheterna att ge patienterna god vård utan huvudsakligen
handlat om ökad kontroll av fysioterapeuter på LOF. Denna diskussion kommer
förhoppningsvis fortsätta under 2019.
Vårdval Specialiserad Fysioterapi.
Arbetet med att påverka politiker och tjänstemän intensifierades under 2018.
Som underlag för påverkansarbetet låg sammanställningen av medlemsenkäten som
genomfördes hösten 2017. Resultat av sammanställningen av enkätundersökningen visade
på tydliga försämringar av både upplevd kvalitet, försämrad arbetsmiljö, försämrad
möjlighet till interkollegialt samarbete och det visade också på svårigheter att få
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ekonomisk bärighet i verksamheterna. Detta sammanfattade vi och tog fram ett
presentationsmaterial för politiker och tjänstemän.
Under vårvintern 2018 träffade vi representanter för samtliga politiska partier och Hälsooch sjukvårdsnämnden (HSN).
I vårt material och vid våra möten lade vi fram de negativa konsekvenser som den senaste
revideringen av vårdvalet har inneburit med försämrad upplevd arbetsmiljö, ökade sjuktal,
och minskat antal verksamma fysioterapeuter. Vi diskuterade också utifrån att ett minskat
antal fysioterapeuter inte är i linje med framtidens sjukvård och utredningen god och nära
vård. Minskat utbud av fysioterapi är inte heller i linje med valfrihetssystemets intention om
ett ökat utbud och valfrihet för regionens invånare. Vi pekade också på möjliga
samhällsekonomiska konsekvenser av att inte satsa på fysioterapi som i sig är en billig tjänst
i vårdutbudet.
Under våren innehöll också påverkansarbetet att representera vid politikerträffar vid en
enskild klinik.
I samband med årsmötet bjöd vi in politiker och även där presenterade vi vårt material och
lyfte frågorna enligt ovan.
Under hösten kom ett förslag på revidering av förfrågningsunderlaget, FFU, som skulle tas
beslut i december. Vi ställde oss starkt kritiska till förslaget. Förslaget drogs tillbaka av HSN
och de nyvalda politikerna i HSN bjöd in till dialogmöte där vi deltog. Vi fick möjlighet att
påverka innehållet i Förfrågningsunderlaget som lades fram till beslut 2019-02-19. Vi ser
nuvarande ändringar i förfrågningsunderlaget som ett första steg i utvecklingen av vårdval
specialiserad fysioterapi. Vi har ett stort arbete framför oss 2019. Vi måste påverka för att få
till förändringar i förfrågningsunderlaget för att möjliggöra verksamhetsutveckling och
fortbildning.
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