Stockholms Privata Fysioterapeuter
Medlemsbrev december 2017
Hej!
Den senaste tiden har en del rykten spridits kring huruvida Stockholms Läns Landsting skulle följa
Region Skånes exempel och strikt börja tillämpa § 16 i Lagen om Fysioterapi LOF.
”16 § Normalarvodet är ett enhetligt arvode för den huvudsakliga delen av behandlingarna (vår
fetläggning) i verksamheten. Normalarvodet baseras på beräknade mottagningskostnader och årlig
besöksvolym i fysioterapeutisk verksamhet. Enkelt arvode är ett lägre arvode för enklare
undersökningar och behandlingar. Åtgärder som är särskilt tids- eller kostnadskrävande ersätts med
ett högre, särskilt arvode. Lag (2013:1145).”
Med anledning av att flera oroliga medlemmar hört av sig kontaktade vi Hälso- och
Sjukvårdsförvaltningen för ett klarläggande:
Nedanstående är vad som gäller idag efter kontakt med Peter Bolin, SLL 180109
I Stockholms Läns Landsting har i dagsläget inget beslut fattats att strikt börja tillämpa § 16.
Enhetschefen för "Lagreglerade läkare och sjukgymnaster" (LLS) Peter Bolin säger att frågan hur SLL
ska förhålla sig till den höga andelen särskilt arvode hos vissa kollegor har börjat diskuteras, men inga
beslut har fattats, och han lovade att så ej heller kommer ske utan samråd med Fysioterapeuterna.
Han förstår också problematiken med att patienter med stora vårdbehov måste kunna få dessa
tillgodosedda och säger att det, enligt hans mening, därför sannolikt inte är lämpligt med någon strikt
gräns
Fysioterapeuterna menar att SLL i likhet med Västra Götaland bör avvakta det lagförslag om
nationella taxan som väntas under 2018.
Många undrar hur man framledes skall hantera debitering av andel Särskilt arvode!
Tyvärr så kan vi inte ge några rekommendationer i den frågan. Det är i dagsläget lagen (LOF) som
ytterst gäller. Vi har SLLs ord på att man för närvarande inte har direkta planer på att införa en strikt
tillämpning av § 16, men fortfarande gäller, som alltid, att om du får en fördjupad uppföljning
(tidigare kallat revision) så måste din journal kunna motivera varför du debiterat särskild åtgärd, då
man i annat fall riskerar att bli återbetalningsskyldig.

Vi bifogar här också bilder från senaste mötet med LLS, där man redovisar den undersökning
förvaltningen gjort angående hur vi debiterar Särskild åtgärd. Denna visar som ni ser att en betydande
andel kollegor (79 personer av 505) debiterar 100 % särskild åtgärd varje månad.
Vi kommer naturligtvis fortsätta att bevaka och driva frågan och kommer sända ut mer information
när vi vet mer.

Hälsningar,
Styrelsen för Stockholms Privata Fysioterapeuter

fpssmail@gmail.com

fpssmail@gmail.com

fpssmail@gmail.com

