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Ann-Mari Lidström      

Lena Sjöström 

Charlotte Manhof Holmgren 

Sara Vive 

Valberedning 

Vakant 

 

FPSS har under året bytt namn till Stockholms Privata Fysioterapeuter. 

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten.  

Arbetet har grundats på den verksamhetsplan som antogs vid årsmötet 2014 

Verksamhetsåret har präglats av arbetet inför valen till landsting och riksdag med utfrågning och 

uppvaktning av politiker om synen på privat fysioterapi och behov av revideringar i vårdvalens 

villkor, rätten att flytta sin etablering och tillämpningen av LOF från beställarorganisationen. 

Styrelsen har 

Deltagit i olika referensgrupper med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HSF 

 Referensgruppen för vårdvalet i specialiserad Fysioterapi, har haft två möten under 

året. Frågor som diskuterats har varit bl. a varit svårigheten att hitta vikarier med rätt 

kompetens, ersättningssystemets konstruktion/nivå, kvalitetsindikatorer och 

mätning av måluppfyllelse/kvalitetsrelaterad ersättning. 

 Samverkansgrupp med Lagreglerade Läkare och Sjukgymnaster LLS (f d ARV-

sektionen). Aktuella frågor här har varit bl. a flytt av etablering heltidskravet mm 

 

Under våren 2014 arrangerade FPSS en politikerutfrågning om privat Fysioterapis roll i Framtidens 

Hälso- och sjukvård. Förbundsordförande Stefan Jutterdal var moderator och ett femtiotal 
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medlemmar var närvarande vid mötet. Mötet resulterade bl. a i en skrivelse från Allianspartierna till 

Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen att man skulle se över och komma med förslag till ändringar i 

förfrågningsunderlaget i specialiserad fysioterapi samt i tillämpningen av flytträtt för fysioterapeuter 

som arbetar på etablering.  

 

Stockholms Privata Fysioterapeuter har under 2014 varit representerade i Distrikt Stockholm av Lena 

Sjöström. Samarbetet har under året varit mycket positivt och fallit väl ut. Vi har även haft ett 

gemensamt möte med Distrikt Stockholm i syfte att utveckla relationerna och samarbetet mellan 

offentliganställda och privata sjukgymnaster. 

 

FPSS/Stockholm Privata Fysioterapeuter har vid 6 möten varit representerat i ”Branschrådet”, 

Landstingets samverkansgrupp för privata vårdgivare, där vi under året har fortsatt och ytterligare 

utökat samarbetet oss privata vårdgivare emellan i syfte att stärka våra positioner gentemot 

Landstinget.  

 

Därtill har vi representerat vid 3 olika workshops inom utveckling av vårdföretagandet inom SLL 

inriktat mot innovativ vård, patientsäkerhet samt värdebaserad vård. 

 

 Verksamhetsåret har  

Präglats av valåret till riksdag och landsting. Detta har medfört att mycket utvecklingsarbete inom 

HSF har stått i ”vänta läge”. Vi är mycket glada över att vi fick politikerna att lyssnande till en del av 

våra synpunkter på hur vårdvalet bör förändras. Lyssna till konsekvenser av hur man tillämpar lagen 

om fysioterapi, LOF. Vi har i skrivande stund ännu inte sett det färdiga resultatet av politikernas 

skrivelse som lett fram till denna nu pågående revidering, men hoppas naturligtvis på att det ska leda 

till en betydande förbättring i villkoren för privatpraktiserande fysioterapeuter oavsett om manarbetar 

i vårdvalet eller på nationella taxan. 

I övrigt har styrelsen besvarat ett stort antal mejl och frågor från oroliga medlemmar, skickat 

informationsskrivelser till medlemmarna samt vidarebefordrat information från och till 

Fysioterapeuterna.  

Stockholm i februari 2014 

Styrelsen för Stockholms Privata Fysioterapeuter 

genom Marie Granberg 

Ordförande 

 


