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Hej alla medlemmar!
Här kommer en liten sommarhälsning från oss i styrelsen med lite kort info om vårens
aktuella frågor.
LOV
Under våren har styrelsen försökt samla information och arbeta proaktivt inför kommande
årets nya utredningar kring utvecklingen av primärvården i SLL, i enlighet med den
nationella ”Nära vård” som regeringens samordnare, förra chefläkaren i SLL Anna Nergård
leder, som nog inte någon som är intresserad av sjukvårdspolitik/organisation missat.
Vi har träffat SLLs nya chef för närsjukvården (som vi tillhör), Anna Ingmansson för ett
informellt samtal och fått en inbjudan/uppmuntran att lämna in våra synpunkter inför den
kommande utredningen. Den information vi har så här långt tyder på att vi nog kommer att
se ganska omfattande förändringar av vårdvalens (menar inte bara våra) utformning för att
bättre stödja patienten i primärvården. Det är alltså mycket viktigt att vi finns med här och vi
är mycket glada över den goda kontakt vi fått med närsjukvårdschefen. Vi kommer ha ett
uppföljande möte med henne i höst och presentera våra tankar och förslag.
Lite kort rapport om vårt ”vårdvalsarbete”
Det har inte varit något möte med landstinget sedan beslutet om nedskärningarna togs, d.v.s.
sedan september 2016. Kallelse kom nu i veckan till nytt möte i oktober 2017.
Under våren har vi arbetat med en enkät för att ta reda på hur revideringen av vårdval
specialiserad fysioterapi har påverkat det dagliga kliniska arbetet och vilka konsekvenser det
har fått för våra medlemmar samt patienter. Enkätens utformning diskuterades på årsmötet.
Vi har tagit hänsyn till de synpunkter som kom fram då samt utformat frågorna för att
kunna använda dem i en konsekvensanalys. Syftet med enkäten är att få fram fakta och
siffror som vi kan presentera för politiker och tjänstemän. Vi kommer under hösten att
sammanfatta resultatet och göra en konsekvensanalys vilket vi kommer presentera senare i
höst. För att få tyngd i konsekvensanalysen är det helt avgörande för enkätens trovärdighet
att vi får en svarsfrekvens på minst 60 %. I dagsläget har 50 % av medlemmarna svarat.
Svara på enkäten om du inte redan har gjort det och uppmuntra era kollegor att göra
detsamma. Vi tycker att vi borde kunna komma nära 100 % då detta är en angelägen fråga
för alla som har egna avtal och bedriver verksamhet inom vårdval specialiserad fysioterapi.
Vi har också varit intervjuade i P4 radio Stockholm om konsekvenserna av förändringarna i
vårdvalet, har du inte hört inslaget finns det här:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6723004
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LOF
Vi har under våren haft två möten med Landstinget där det givetvis har diskuterats kring
landstingets revision av kollegor på nationella taxan samt bedömning av arvodeskategorier.
Vi arbetar vidare för att med hjälp av sakliga argument påverka landstinget.
Vi vill passa på att påminna er alla som arbetar på nationella taxan att kontinuerligt gå in
på ARV-portalen och uppdatera er.
Landstinget kommer att skärpa reglerna för B-praktik och börja kontrollera att de uppsatta
reglerna för B-praktik efterföljs. Det finns en länk till ett dokument på ARV-portalen som
förtydligar nedanstående text:
Bedömning av arvodeskategori B
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har sammanställt ett förtydligande av vilka villkor som
gäller för arvodeskategori B för vårdgivare verksamma enligt lag (1993:1652) om ersättning
för fysioterapi.
• Kraven som ställs för arvodeskategori B kan innebära att du som vårdgivare bör se över
dina förutsättningar för att inneha rätt till arvodeskategori B.
• Förvaltningen kommer att praktisera detta förtydligande vid nyansökningar och på
beviljade mottagningar från 1 januari 2018.
• Om förvaltningen vid en uppföljning kan konstatera att verksamheten inte uppfyller
kraven kan detta innebära att förvaltningen bedömer verksamheten som arvodeskategori A
och gör en justering av detta i ARV-systemet.
3 § Normalarvode och reducerat normalarvode lämnas enligt arvodeskategori A eller
arvodeskategori B. Arvodeskategori B avser ensampraktiserande eller samverkande
fysioterapeuter med assisterande personal, flera behandlingsrum och kvalificerad
utrustning. Arvodeskategori A avser övriga fysioterapeuter. Fysioterapeuten ska till
landstinget anmäla vilken arvodeskategori som gäller för verksamheten. Ändring ska
anmälas minst sex månader innan den börjar gälla.
För mer information kring detta gå in på ARV-portalen.
Vi önskar er alla en trevlig sommar!
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