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Valberedning 

Vakant 

 

Arbetet har grundats på den verksamhetsplan som antogs vid årsmötet 2020. 

 

Verksamhetsåret har präglats av Covid-19. Styrelsen har genomfört fler möten än vad som 

var planerat. Styrelsen har haft 10 protokollförda möten inklusive en halv planeringsdag. Ett 

möte har genomförts ihop med Distrikt Stockholm. Under första halvåret hade vi digitala 

möten varannan vecka för att stämma av läget med den pågående pandemin. Under året har 

vi lärt oss hantera digitala mötesverktyg och använt det bl.a. vid möten ihop med EVA- 

enheten samt ihop med Distrikt Stockholm. Inom styrelsen har vissa förändringar skett 

vilket nu innebär att endast en arbetar inom LOV (ordförande) medan övriga arbetar på 

LOF. Ett av våra stora mål är att kunna vara representativa för den grupp vi företräder och 

således är det av största vikt att fler av oss medlemmar (fram för allt verksamma på LOV) 

ansluter till oss för att fortsätta vårt viktiga påverkansarbete gentemot regionens politiker 

rörande frågor gällande både LOV och LOF. Om du är intresserad eller vet någon som skulle 

passa bra så meddela gärna styrelsen via  

stockholmsprivata@fysioterapeuterna.se 

 

LOV 

Fortfarande pågår det stora arbetet med att utveckla formerna för hur samråd kring 

revidering och utveckling av nya vårdval ska gå till framöver. En samrådsgrupp finns sedan 

tidigare där dialog skall vara möjlig mellan HSF och vårdvalsrepresentanter. Vi behöver 

fortsatt påverka politiker direkt då dialogen med HSF ofta är bristfällig och 

informationsutbytet stundtals oklart. Det finns samstämmig kritik från samtliga privata 

vårdgivare gällande brister i regionen. Uppdrag och ersättningar är inte rimliga och matchar 

inte. Vi ges inte möjlighet att diskutera detta innan förslag hamnar i HSN.  

Gemensamt med övriga vårdgivare driver vi kravet på indexuppräkning av ersättningarna i 

vårdvalet. Inga vårdval har fått några uppräkningar av ersättningar sedan vårdvalsreformen 

infördes 2008.  

mailto:stockholmsprivata@fysioterapeuterna.se
mailto:stockholmsprivata@fysioterapeuterna.se


    3(3) 

 

 

 

stockholmsprivata@fysioterapeuterna.se 

Facebook: Stockholms privata Fysioterapeuter    

 

2(3) 

Under året har vi deltagit i digitalt seminarium ”Vård i rörelse” och en digital konferens med 

inriktning på tillgänglighet, kontinuitet och jämlikhet i vården. Särskilt fokus låg på 

primärvården och God och Nära vård. Det är av största vikt att vår grupp synliggör oss och 

ingår som en självklar del i utbyggnaden av framtidens specialiserade primärvård. 

Under senaste veckan har även ett mail gått ut till alla verksamma på LOV om stundande 

ekonomiska revisioner av våra vårdvalsavtal. Vi ser det som mycket viktigt att följa detta  

noggrant och uppmanar er medlemmar att bl.a. läsa på förbundets hemsida. Där finns 

information och riktlinjer att läsa bl.a. efter tidigare revisioner av verksamma inom LOF. 

 

LOF  

Pandemi, pandemi och åter pandemi.  

Året som gått har helt präglats av pandemin och att få till en arbetssituation som fungerar  

för både patienter och fysioterapeuter.  

Året inleddes med kaos. Information om hur man som egen företagare kunde ta del av 

regeringens ersättningssystem beroende på om man var verksam i ett AB eller i en enskild 

firma var komplicerat. Permitteringsstöd och förfrågningar om eventuella hyreslättnader var 

frågeställningar som blev aktuella för många kollegor. Så småningom lugnade situationen 

ner sig lite och patienterna började återvända till klinikerna. Vardagen blev sig mer och mer 

lik. När andra vågen kom var vi snabba med att anpassa oss för att skydda oss själva och 

våra patienter med munskydd och visir samt restriktioner om antal patienter/medarbetare 

som samtidigt skulle kunna befinna sig i våra lokaler.  

Vi har haft fyra digitala möten med tjänstemän på HSF (Hälso-och sjukvårdsförvaltningen). 

Vi har kämpat 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 gång på gång  

likt ett mantra gett HSF viktiga argument som vår egen hälsa, patientens hälsa,  

vikten av att undvika kommunala färdmedel till fysiska besök, tid och  

kostnadseffektivitet men har inte fått något gehör. De säger dessvärre fortsatt nej!  

Vi har fortsatt arbeta med frågan om fri flytträtt vilket HSF muntligen lovade oss 2019 i 

utbyte mot fysiskt tillgängliga lokaler. Dessvärre har HSF under året dragit tillbaka denna 

möjlighet till flytträtt utan någon egentlig förklaring. 

Vi ser att vi måste fortsätta att kämpa för fri flytträtt eftersom det skulle underlätta för  

våra kliniker när pensionsavgångarna är större än inflödet av nya specialister.    

Vi har även informerat om att samtliga mottagningar skall vara registrerade på IVO, v.g. se  

https://arvportalen2.sll.se 

 

Övrigt 

Styrelsen har deltagit i olika referensgrupper med Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen: 

• Referensgruppen för Vårdvalet i Specialiserad Fysioterapi har haft ett möte under året.  

• Samverkansgrupp med LOF/EVA vid fyra tillfällen. 

 

Stockholms Privata Fysioterapeuter har under 2020 varit representerade i Distrikt Stockholm 

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

ett gemensamt möte med Distrikt Stockholm där det beslutades att utveckla relationerna och 

driva frågor som rör vår kår gemensamt. 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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Kommande arbete under 2021 

Planen inför 2021 är att bjuda in regionens politiker för fortsatt utveckling av vårdvalet där 

frågor rörande möjligheter till att få in vikarier i verksamheterna samt höjda/uppräknade 

produktionstak ligger högt på listan över frågor som behöver lyftas.  

 

Politikernas tidigare utlovade uppföljningar av LOV har uteblivit varför vi fortsatt måste 

driva på för att få till detta. Vi kommer även att följa upp de pågående revideringarna inom 

vårdvalet avseende syfte samt utvecklingstankar från regionen. 

Ihop med Distrikt Stockholm planerar vi fortsatt arbete med gemensamma frågor som bl.a. 

 Jämlik fysioterapi för regionens invånare. 

 Tydlig hänvisning av tillgänglig fysioterapeutisk specialistvård för regionens 

invånare. 

 Hur vi sätter fysioterapeuter på kartan och stärker vår roll som det första självklara 

valet inom rehabilitering även i framtiden.  

 Hur vi som fysioterapeuter ska finnas/kan verka effektivt inom ramen för God och 

Nära Vård.  

Det är viktigt att komma med i God och Nära vård från start då det kommer att  

vara styrande för hur primärvården struktureras framöver.  

 

 

Stockholm i februari 2021 

 

Styrelsen för Stockholms Privata Fysioterapeuter 

genom Ann-Mari Lidström och Magdalena Rosengren 

 

 

 

mailto:stockholmsprivata@fysioterapeuterna.se

