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Medlemsbrev december 2017

Så här i slutet på året vill styrelsen passa på att önska God Jul samt berätta lite om vad som hänt
under hösten och lite aktuellt vad som är på gång!
LOF
Det händer mycket just nu, här kommer lite kort information om vad som är viktigt. Vi vill påminna
om vikten av att du hela tiden håller dig uppdaterad på vad som gäller via ARV-portalen och
Vårdgivarguiden där Landstinget kommer ut löpande med information.
1.

From 1 januari 2018 så kommer arvodeskategorierna att ändras. Ni kan se detta om ni loggar
in på Arvportalen eller Vårdgivarguiden. Det är viktigt att du som Fysioterapeut
informerar/undersöker om din leverantör anpassat journalsystemet till förändringen, då
koderna måste anpassas så att du skickar rätt koder för att du skall få ersättning till ARV.
Observera att arvodesgrupp 2 och 3 slås samman och blir arvodesgrupp 2 vilket innebär att
varje arvodesgrupp sedan får en förskjutning ”nedåt”.

2.

Granskning gällande debitering av särskilt arvode pågår i hela landet. Lagen om Fysioterapi
(LOF) § 16 föreskriver att normalt arvode skall vara den vanligast förekommande åtgärden.
Med landstingens goda minne har under lång tid många fysioterapeuter i hög omfattning
debiterat mer särskilt arvode än lagen föreskriver.
Vi vill därför uppmärksamma er alla på att det är lagen som gäller för debitering till
landstinget. Om du anser att du har patienter som har större behov av vård/behandling och
som gör att du arvoderar på annat sätt än lagen gällande särskilt arvode så rekommenderar vi
att det mycket tydligt framgår av journalen varför detta är motiverat. Man bör vara medveten
om att landstinget sannolikt kommer fortsätta sin granskning av fysioterapeuter som
debiterar mycket hög andel särskilt arvode. Region Skåne t ex har deklarerat att fr.o.m. 2018
kommer mer än 49 % särskilt arvode inte tillåtas. Ryktesvägen har vi hört att SLL planerar
något liknande, men vi har inte fått detta bekräftat.

3.

Landstinget har tidigare under året informerat om skärpning i kontrollen för A- respektive Bpraktik. Under början av 2018 kommer landstinget att kräva in bevis för anställd
kringpersonal. Ni kommer inom kort behöva kunna påvisa gällande anställningsavtal.
Information om detta kommer löpande på ARV-portalen och Vårdgivarguiden.

4.

Under 2017 har Stockholms Privata Fysioterapeuter tagit fram en skrivelse för att visa vad
Fysioterapeuter kan göra för den framtida primärvården. I vår skrivelse presenterar vi tydligt
hur landstinget kan dra nytta av oss i framtiden och hur vi kan utveckla vår profession så att
den kan möta framtidens behov inom primärvården. Förslag som att vi ska vara första
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vårdinstans gällande bedömning av muskelo-skelettala besvär, att specialister inom
specialiserad fysioterapi ska ha rätt att remittera till röntgen och att fysioterapeuter kan
nyttjas och bidra effektivt via nya digitala tjänster. Vi föreslår också nya ”tjänster” för
fysioterapeuter på närakuter för en kostnadseffektiv vård.
Tanken är att vi kommer presentera våra tankar och förslag vid ett planerat möte med chefen
för Närsjukvården Anna Ingmansson samt den nye chefen för ”vår” enhet vid möte i början
av året.
5.

Journal via nätet, patienten kan numera via 1177 läsa sin journal på nätet genom att legitimera
sig med bank-id. Vi måste själva kontakta våra journalleverantörer då detta kommer att bli ett
krav från Landstinget och patienter att även våra journaler ska bli tillgängliga på nätet. Här är
det viktigt att vi samordnar oss då vi ser att det finns mycket att göra inom en snar framtid
och för att hitta bra lösningar.

6.

Vi får många frågor gällande vilka krav på ledningssystem och kvalitét som ställs på oss
privata Leg Fysioterapeuter och våra verksamheter. Där hänvisar vi till Fysioterapeuternas
hemsida där det finns bra stöd i form av mallar och vad lagen säger gällande kvalitét och
ledningssystem. På Fysioterapeuternas hemsida finns även bra vägledning kring
journalskrivning Även i LOF finns det mycket information som du bör ha kännedom kring
om du inte redan har det.

7.

Det behövs nya styrelseledamöter under 2018 då det är mycket som pågår gällande den
nationella taxan/vårdvalet och utredning av den och där vi måste samla oss för att kunna
påverka under kommande valår.

Vårdvalet i specialiserad fysioterapi
Under sommaren genomförde vi en enkätundersökning som behandlade hur förändringar av
förfrågningsunderlaget vårdval specialiserad fysioterapi har påverkat oss. Svarsfrekvensen var
hög (ca 74 %) men i realiteten ca 90 % då flera mottagningar hade skickat in gemensamma svar.
För att ta del av resultaten se bifogad fil. Vi bifogar även den ppt-presentation som Louise
presenterade på senaste samrådsmötet med HSF.
Vi fortsätter nu att sammanställa en konsekvensanalys utifrån enkäten som vi tänker oss använda
vid fortsatt påverkansarbete. Som ett första steg kommer denna sändas ut till politikerna i Hälsooch sjukvårdsnämnden i början av januari och där inbjuda till fortsatta samtal.
Vi planerar även för ett medlems- och politikermöte under mars 2018, inbjudan kommer skickas
ut i början av året.
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Övrigt
I SLL handlar nu det mesta om att fullfölja planen om Framtidens Hälso- och Sjukvård. Detta
innebär att all kraft läggs på omställningen till att skifta ut vård från sjukhus till primärvård. Ett
stort steg i detta är att starta Närakuter på olika håll i landstinget. Några har redan startat, andra
ska igång under 2018.
Pga. detta så ligger annat utvecklingsarbete ”på is” och det händer inte så mycket för tillfället som
direkt berör oss.
Utredningen om utvecklingen av nationella taxan som pågått under 2017 har tagit längre tid än
beräknat pga. hög arbetsbelastning hos socialdepartementets jurister. För närvarande håller man
på och skriver ett förslag till Departementsskrivelse (DS), vilket enkelt beskrivet innebär en
enklare procedur att ändra en lag. Fysioterapeuterna vet ännu inte hur förslaget kommer att se ut,
men vi kommer få lämna synpunkter på förslaget.

Styrelsen önskar därmed er alla en God Jul och Gott Nytt År!

fpssmail@gmail.com

