Stockholms Privata Fysioterapeuter
Medlemsbrev oktober 2016
Hej alla medlemmar!

Som ni säkert alla vet har Hälso- och sjukvårdsnämnden den 27 september återremitterat
revideringen av Förfrågningsunderlaget (FFU) i specialiserad Fysioterapi till förvaltningen!
Detta var en stor framgång för Fysioterapeuternas påverkansarbete och har också rönt
uppmärksamhet från andra professioner och privata vårdföretag. Man vill ta lärdom av våra
erfarenheter.
Återremitteringen innebär en tidsfrist för oss att fortsätta påverkansarbetet och
förhoppningsvis få gehör för våra krav på hur omfördelningen/förändringen av FFU ska
finansieras.
Som vi tidigare berättat ska förändringarna inom vårdvalet ske inom befintliga
kostnadsramar. Vi vet att flera medlemmar vill att processen hur nuvarande förslag
tillkommit skall beskrivas och vi ska kortfattat göra det här.
Som ni troligen redan vet startade processen i samband med att SLL, utan förvarning i april
2015, meddelade att man behövde göra nedskärningar av kostnader motsvarande 5 %.
Motivet var okontrollerade kostnadsökningar inom vårdvalen, särskilt inom 7 olika vårdval,
varav de två vårdvalen som inkluderar fysioterapi. Nedskärningarna omfattade samtliga
vårdval i SLL. Trots intensiva protester från Fysioterapeuternas sida genomfördes
nedskärningarna, som för fysioterapeuternas sida innebar 5 % med ”osthyvelsprincipen”.
Samtidigt beslutades om en mer långsiktig förändring av förfrågningsunderlagen. Det
meddelades att denna inte skulle ske med hjälp av osthyvelsprincipen. Förändringen skulle
ske inom befintliga kostnadsramar, men fortfarande innebära en utveckling av uppdraget.
Det bildades då en referensgrupp av fysioterapeuter, med bred förankring inom privata
företagare från olika specialiteter. Denna grupp träffades vid flera tillfällen och träffade
senare även HSF (Hälso– och Sjukvårdsförvaltningen) för att framföra sina synpunkter.
Sammanfattningsvis gick förslaget ut på att förstärka uppdraget avseende specialiseringen
av Fysioterapi, d.v.s. förstärka ersättningen för resurskrävande besök och istället minska
kostnaderna på områden som har varit förhållandevis högt ersatta.
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Vi kan idag konstatera att man tyvärr inte lyssnat på våra förslag, utan valde den enkla
lösningen att minska ersättningen för resurskrävande besök på minst 60 minuter!
I början av 2016 har också dialogmöten ägt rum med de olika specialisterna i
samrådsgrupper och med särskilt inbjudna. Man ville få svar på vilka åtgärder inom de olika
specialiteterna som anses särskilt resurskrävande.
Under våren har det varit artiklar i tidningarna om att vårdvalet i specialiserad fysioterapi
haft kostnadsökningar på 1200 %! Vi har från Fysioterapeuterna bemött dessa påståenden,
både till politiker och till sjukvårdsförvaltningen, med att man måste se till det totala utbudet
av fysioterapi inom SLL, vilket de facto INTE ökat!
I augusti kallades till dialogmöte för de sju vårdvalsområden som varit särskilt
”kostnadsdrivande”. Vid detta möte nämnde inte HSF förändringen av ”entimmestaxan”
och man försäkrade även att inga andra förändringar än de kommunicerade skulle
tillkomma.
Den 12 september kom sedan förslaget som nu återremitterats. Före den dagen var inga
ersättningar kända. Fysioterapeuterna startade ett intensivt arbete där Stockholms Privata
Fysioterapeuter, Distrikt Stockholm och Fysioterapeuternas kansli samarbetade för att nå
resultatet.
Nu vidtar ett arbete att återigen försöka få gehör för våra synpunkter för hur förslaget kan
förbättras, både för fysioterapeuter och för patienter. Vi från Stockholms Privata
Fysioterapeuter kommer tillsammans med Distrikt Stockholm och tjänstemännen på kansliet
att samarbeta kring hur frågan ska drivas framåt. Nytt förslag kommer sannolikt att komma
under hösten och vi återkommer med mer info i frågan.
Parallellt med denna process pågår ett annat påverkansarbete. Privata vårdgivarna i
Stockholm, inom ramen för branschrådssamarbetet, driver frågan hur revisioner av FFU ska
gå till och vilket inflytande professioner och vårdgivare ska ha! Enligt gällande lagstiftning
bestämmer Landstinget ensamt villkoren enligt lagen om landstingens självbestämmande
och planeringsansvar. Vi (Fysioterapeuterna) har inte någon möjlighet till förhandling.
Detta önskar vi förändra på så sätt att ett förslag till förändring av FFU inte skall släppas
fram till HSN, innan vårdgivare och förvaltning är överens om att uppdrag och ersättningar
matchar varandra. Detta krav har framställts till Branschrådet och kommer enligt plan att
följas av workshops med politiker och HSF.
I vårt påverkansarbete kring vårdvalsprocessen ingår även problemet med att inte avtalen
(FFU) innehåller någon reglering av uppräkning av ersättningar i nivå med KPI
(kostnadsindex), vilket i realiteten gör att våra ersättningar sänks för varje år.
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Detta ställer till stora problem, och gäller samtliga vårdvalsområden, vilket är viktigt att vara
medveten om.
Vi är mycket medvetna om dessa problem och driver dem så hårt vi kan på alla nivåer,
tillsammans med övriga privata vårdgivare.
Det som är viktigt i detta sammanhang är att vi fysioterapeuter håller ihop i diskussionerna
med landstinget, oavsett vilket avtal vi arbetar på eller vilken specialitet vi har.
”Enade vi stå, söndrade vi falla” sa någon klok tänkare för många år sedan och det gäller
fortfarande.
Nivå på LOF ersättningar kan gärna framhållas som norm för rimliga ersättningar för
fysioterapeuter med särskild kompetens (särskilt arvode). Det är dock viktigt att man inte
säger att etableringarnas ersättningar är för höga, jämfört specialisternas. Specialister ska ha
HÖGRE ersättning, efter kompetens. Inget annat är OK! Detta är självklart vår ingång i alla
diskussioner, sen når vi tyvärr inte ända fram, se resonemang ovan.
Vi återkommer med information fortlöpande, se även Fysioterapeuternas hemsida under
Distrikt Stockholm!
Vi har även ett medlemsmöte inbokat till den 30 november klockan 18 på ABF. För
närvarande är detta främst tänkt för dem som arbetar på vårdvalet så ”save the date”,
inbjudan kommer senare.
Slutligen vill vi i styrelsen tacka alla engagerade medlemmar som bidragit med kloka
synpunkter, heja-rop och konstruktiv kritik.

Styrelsen för Stockholms Privata Fysioterapeuter
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