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Minnesanteckningar Planeringsdag Stockholms Privata Fysioterapeuter  

Dag   21 januari 2021 

Plats   Teams    

Tid  Stockholms Privata Fysioterapeuter 12:00 -13:00 och 15:00 -17:00 

och gemensamt med Distrikt Stockholm 13:00 - 15:00 

Närvarande  Ann Hafström, Karin Josefsson, Ann-Mari Lidström, Louise 

Sandberg, Magdalena Rosengren, Anna Marinos, Anna-Karin 

Wikström och Lena Sjöström (13:00 -15:00) 

Adjungerad   Ingen  

Frånvarande  Lena Sjöström (12:00 - 13:00 och 15:00 -17:00) 

 

Vid dagens planeringsmöte diskuterades hur vi kan marknadsföra vår profession. Vi 

behöver fortsätta vårt påverkansarbete mot HSF och även kontakta politiker direkt. Vi ska ta 

fram material och bjuda in lämpliga politiker till digitalt möte.  

Viktiga punkter att ta upp med politikerna är: 

LOF, LOV, digitala besök, 1177-Vårdgivarguiden, vårdkedjan och flytträtten.  

I samarbete med Distrikt Stockholm vill vi främst driva två gemensamma frågor 

– Vad innebär jämlik vård/rehabilitering för Region Stockholm? 

– Förbättra vårdkedjan genom att patient tidigt kommer till rätt instans samt eventuellt göra 

”inventering” av specialistfysioterapeuter som inte är verksamma på LOV.  

 

Synpunkter 

Jämlik vård  

Det finns ingen utarbetad plan för patienterna. Vården är mycket olika beroende på vilket 

sjukhus du hamnar. Detta händer även inom PV-rehab. Vi vill belysa vikten av en 

fungerande vårdkedja för att ge patient bästa möjliga vård. Det är viktigt att patienter 

”dirigeras” rätt efter exempelvis en operation.  

 

Vårdgivarguiden  

I dagsläget finns inte fysioterapeuter verksamma under LOF med i vårdgivarguiden.  

 

Kompetens 

Många inom LOF besitter stor kompetens (specialistkompetens), har lång erfarenhet av 

eftervård efter operationer. Privata fysioterapeuter är flitiga att vidareutbilda sig och står  
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själva för dessa kostnader. Det gäller såväl kostnad för kurs/vidareutbildning och förlorad 

arbetsinkomst.  

I dagsläget är det vanligt att operationer följs upp en gång av operatören. Ofta ges endast 

mycket lite information om restriktioner, råd och regim samt behandlingsplan till 

behandlande fysioterapeut. Hänvisning om önskvärda mål samt eventuells restriktioner från 

operatör bör kunna vara tydligare. 

Avsaknad av sådan information ställer höga krav på behandlande fysioterapeut.  

Ofta lång arbetslivserfarenhet hos privata fysioterapeuter gör att vi vet hur rehabiliteringen 

ska ske beroende på vilken kirurg/ortoped som har opererat. Därför är det viktigt att dessa 

patienter hänvisas till en fysioterapeut med rätt kompetens.  

 

Kostnader 

Privata fysioterapeuter har stora omkostnader då vi själva bygger upp kliniker med stora 

ytor, flera behandlingsrum och gymutrustning. Investreringar och vidareutbildning betalar 

vi själva.  

 

Vikariatsregler 

Inom LOV är det mycket svårt att få tillgång till specialistutbildade vikarier (avtalskrav) 

vilket gör det extra riskabelt att driva mottagningar och arbeta inom LOV. Framför allt 

märks detta vid eventuell graviditetsledighet då både den som är föräldraledig samt kliniken 

går miste om möjligheter till nödvändiga intäkter i sina bolag.  

 

Höjt ersättningstak 

Oavsett om man arbetar inom LOF eller LOV är omkostnaderna för att driva mottagningar i 

Stockholm höga. Det är svårt att driva god verksamhet och uppfylla samtliga krav från 

Regionen. I längden riskerar det att påverka tillgänglig specialiserad fysioterapi för 

Regionens invånare. Enligt våra beräkningar bör en möjlig omsättning på ca 1,5 mkr/år vara 

riktlinje. Borde finnas möjlighet omfördelning av ekonomiska resurser. Skulle outnyttjade 

takersättningar t.ex. kunna fördelas till mottagningar som kan tänka sig arbeta mer? 

 

Frågeställningar 

Hur många fysioterapeuter behövs för att täcka vårdbehovet inom primärvården? 

Vilken kompetens finns och vilken kompetens behövs? 

Registrera väntetider? Detta kan vara missvisande eftersom många privata fysioterapeuter 

arbetar extra långa dagar för att förkorta väntetiderna. 

 

Politiker  

Politikerna byts ut och behöver regelbundet informeras/uppdateras om vikten av vår 

professions kompetens samt de omkostnader vi har.  

(Rebecca Tronarp i Distrikt Stockholms styrelse har en lista på politiker 2020 som kan vara 

aktuella att kontakta. Ann Hafström har också några kontakter och ska leta efter fler.) 

Diskussionen fortsätter kommande möte. 
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Digitala besök  

Vi ska fortsätta att driva frågan om digitala besök. Förklaringen från HSF till att vi inte får 

använda oss av sådana besök är att de inte har kontroll på oss samt att LOV har tillräckligt 

med kapacitet för att täcka upp behovet av digitala besök.  

 

Distrikt Stockholm  

Kommer att meddela oss datum för sina möten och föreslå datum för nästa gemensamma 

möte. 

 

Årsmöte  

Onsdag 17 mars 2021 klockan 18.00 -19.15 via Teams.  

Ann-Mari undersöker möjligheten till en liten föreläsning om rehabilitering efter Covid-19 

innan mötet startar. Efter mötet tid för frågestund. Förbundet skickar ut inbjudan. Anmälan 

sker via Stockholms Privata Fysioterapeuters mail stockholmsprivata@fysioterapeuterna.se 

Anmälda får en personlig länk.  

Inför årsmöte ska Ann-Marie börja på verksamhetsberättelse för LOV, Magdalena börjar 

med verksamhetsberättelse för LOF och skickar till Anna och Anna-Karin. 

Lena har sammanställt utfall 2020 och budget 2021. Stockholms Privata Fysioterapeuter och 

Distrikt Stockholms räkenskapsår sammanfaller framöver och är kalenderår.  

 

Nästa möte 

Måndag 15 februari 2021 klockan 11.00 -12.00 via Teams 

 

 

_____________________ 

Anna Marinos 

 

Minnesanteckningarna justerade av samtliga deltagare vid följande styrelsemöte och före 

publicering samt arkivering. 
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