Stockholms Privata Fysioterapeuter
Medlemsbrev juni 2016

Hej alla medlemmar!
Våren har varit intensiv med många olika referensgrupper och möten. Revideringen
av förfrågningsunderlaget i Vårdvalen pågår fortfarande och vi väntar det färdiga
förslaget efter sommaren. Läs mer om processen nedan.
Vi har samarbetat med Fysioterapeuterna centralt och tagit fram underlag/statistik
för att bemöta påståendena om de enorma volymökningarna i Vårdvalen i
Fysioterapi. Vi har även uppvaktat politiken i denna fråga.
Branschrådet har också arbetat med att se över hur arbetet med
vårdvalsutformningar och revidering av de samma bör utvecklas. Detta pga. massiv
kritik från alla privata vårdgivarrepresentanter över bristande dialog framför allt i
hur ersättningarna matchar uppdraget. Det måste finnas en affärsmässighet i
utformningen och förslagen måste ha långsiktigt stabila villkor. Ett annat krav vi
driver är att det är nödvändigt med uppräkningar av ersättningar i Vårdvalen. En del
Vårdval har varit igång sedan 2008 utan höjda ersättningar, något som i praktiken
innebär sänkningar av ersättningarna med upp emot 20 %. Oacceptabelt!
Branschrådet har kallats till ett dialogmöte den 18 augusti, där man särskilt kommer
att diskutera de sju vårdvalsområden som har de största volymökningarna. Dit hör
vårdvalet i Specialiserad Fysioterapi. HSF kommer att komma med en rad förslag för
ökad kostnadskontroll, bland annat kommer revisioner att genomföras för att
bedöma om indikationsglidning eller ”överbehandling” sker. Då antal behandlingar i
vårat Vårdval i genomsnitt ligger runt 5, känner jag mig personligen trygg med att
denna revision kommer förlöpa med gott resultat. I övrigt vet vi i skrivande stund
inte vad förslaget kommer innehålla.
Som ni kanske läst i tidningar eller HSN-nytt så har SLL beslutat att samtliga
vårdgivare skall anslutas till ”Journal på nätet”. En referensgrupp håller på att bildas
och vi är kallade till ett första möte i början av september. Hur det ska gå till rent
praktiskt vet vi alltså ingenting om än. Enda information vi hitintills fått är att
anslutningen ska bli kostnadsfri för dem som använder Take Care. Den som
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eventuellt står i begrepp att byta journalsystem, bör nog invänta mer information
under hösten så att man inte gör felköp.
Den 23 maj inbjöd vi till ett särskilt möte för dem som arbetar på Vårdvalet i
Specialiserad Fysioterapi. Syftet var bland annat att informera om att vi finns och hur
vi arbetar med att påverka våra villkor. Syftet var också att informera om att vi, i
likhet med läkarna, måste ta ett större ansvar för att utveckla professions- och
kvalitetsfrågor inom ramen för vårdvalet. Vid mötet bildades en arbetsgrupp som
har börjat undersöka möjligheterna hur vi kan arbeta med detta. Vi har även haft ett
möte med professionsansvariga på Fysioterapeuternas kansli för input i frågan.
Tanken är naturligtvis att detta ska bli en fortgående process framöver. Vi
återkommer för dialog i frågan.
Landstinget valde att hösten 2015 följa upp 11 stycken vårdgivare verksamma enligt
LOF. Det primära syftet var att följa upp om "rätt" ersättning har lämnats.
Landstinget valde att granska två slumpmässigt utvalda dagar. Landstinget har
begärt in och granskat journalanteckningar för de aktuella dagarna. Landstinget
hade tre huvudsakliga frågeställningar: Finns journal? Vilken åtgärd är registrerad
hos SLL? Styrker journalanteckning särskild åtgärd?
De granskade 11 vårdgivarna hade i genomsnitt 11 patienter/dag och hade registrerat
245 varav 239 besök som AS6.
Landstinget fann i sin granskning att det i många fall saknades diagnos/status och
bedömning MEN landstinget inser också att detta kunde ha framgått av
journalanteckningen för patientens första besök. I denna granskning har Landstinget
endast granskat journalanteckningar från de två slumpmässigt utvalda dagarna.
Landstinget hade också funderingar kring att många åtgärder utfördes vid samma
behandlingstillfälle, vilket kunde försvåra utvärdering och uppföljning. Det samlade
resultatet av granskningen kommer att redovisas skriftligt. Varje enskild uppföljd
vårdgivare kommer att få en individuell återkoppling av resultatet.
Tankar kring debitering samt journalskrivning/anteckning.
Vi behöver alla fundera över hur vi skriver våra journaler. Tankar som väcktes efter
denna generella genomgång är att många av oss behöver bli bättre på att skriva
varför vi utför olika åtgärder och även varför vi väljer att göra dem i en viss ordning.
Att Landstinget tyckte att det saknades status och bedömning är en fråga som vi får
arbeta vidare med. Denna gång var det en läkare som utvärderade
journalanteckningarna. En läkares och en fysioterapeuts arbetssätt skiljer sig, varför
vi kan ha olika rutiner och innehållskrav på våra daganteckningar i journalerna. Vi
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behöver nu arbeta fram riktlinjer för hur en journalanteckning bör utformas för att
styrka rätten till ersättning.
Revideringen av Vårdvalet pågår fortfarande. Syftet med revideringen är att utveckla
innehållet Vårdvalet. Utveckla Vårdvalet till att bl. a omfatta vissa intyg och
utredningar, exempelvis rörande barns motoriska utveckling. Utveckla Vårdvalet
rörande insatser till patienter med omfattande behov. Utreda möjligheten att
begränsa nya ansökningar inom inriktningar gränsande till fysisk aktivitet såsom
Idrottsmedicin och Ortopedisk Manuell Terapi. Allt ovanstående inom befintlig
ekonomisk ram.
Processen har sin gång och landstinget rapporterade vid föregående möte att de
håller på att träffa referensgrupper (Fysioterapeuterna, KI, sjukvårdskontor,
patientorganisationer och övriga sakkunniga). Förslaget förväntas vara förberett så
att beslut kan tas i nämnden i september.
SLL meddelade vid det senaste samrådsmötet att en del av förslaget till revideringen
gällde taxan för nybesök. De vill ta bort nybesöket som egen taxa och prissätta bara
efter tiden (kort, normal eller långt besök).
De meddelade även att förändringen kan komma att påverka resurskrävande besök
så att dessa besök kan komma att delas upp i två delar, resurskrävande, samt
ytterligare en nivå av resurskrävande beroende på patientens funktionsnedsättning
och/eller kognition.
Vi önskar Er alla en fin sommar!
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