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Styrelsen har haft 8 protokollförda möten.  

 

Arbetet har grundats på den verksamhetsplan som antogs vid årsmötet 2015. 

Verksamhetsåret har präglats av nedskärningarna av ersättningarna i Vårdvalet 

Specialiserad Fysioterapi. Detta gav upphov till ett intensivt påverkansarbete från vår sida, 

både tillsammans med förbundet centralt, men även i nära samarbete med övriga privata 

vårdgivare inom ramen för branschrådssamarbetet. Därefter följde det ännu inte avslutade 

arbetet med förändringar i Förfrågningsunderlaget enligt LOV. 

 

Andra stora frågor vi har arbetat med har varit den överenskommelse om ”flytträtt av 

etablering” som tecknats, samt att vi deltagit i referensgrupp angående arbetet med 

utveckling av en ny ARV-portal. 

 

Styrelsen har deltagit i olika referensgrupper med Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen (HSF): 

• Referensgruppen för Vårdvalet i Specialiserad Fysioterapi har haft fyra möten under 

året. Frågor som diskuterats har bland annat varit svårigheten att hitta vikarier med rätt 

kompetens, ersättningssystemets konstruktion, kvalitetsindikatorer och mätning av 

måluppfyllelse/kvalitetsrelaterad ersättning. 

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

sektionen). Aktuella frågor här har bland annat varit flytt av etablering, heltidskravet mm. 

• Deltagit i två hearings/workshops på inbjudan från politikerna Ella Bohlin (KD) samt 

vid andra tillfället Dag Larsson (S), där vi diskuterade framtidens vård samt vårdvalens 

utveckling. 

• Uppvaktat chefen för allmänmedicinska enheten Peter Lundqvist angående att hänvisa 

till fysioterapeut som första instans vid muskelo-skelettala besvär samt fysioterapeuters 

möjligheter att remittera till röntgen.  

• Deltagit i hearing om vårdcoaching inför planerad upphandling 2016. 
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• Deltagit i referensgrupp angående den nya ARV-portalen som ska vara färdig i april 

2016. 

 

 

Stockholms Privata Fysioterapeuter har under 2015 varit representerade i Distrikt Stockholm 

av Lena Sjöström. Samarbetet har under året varit mycket positivt och fallit väl ut. Vi har 

även haft gemensamt möte med Distrikt Stockholm vid ett tillfälle i syfte att utveckla 

relationerna och samarbetet mellan offentliganställda och privata sjukgymnaster. 

  

Stockholms Privata Fysioterapeuter har varit representerat i ”Branschrådet” (6 möten), 

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

ytterligare utökat samarbetet oss privata vårdgivare emellan, för att stärka våra positioner 

gentemot Landstinget. Detta hade vi stor nytta av genom att vi snabbt kunde samordna våra 

insatser i samband med nedskärningarna. 

 

Verksamhetsåret har präglats av nedskärningarna inom HSF och Vårdvalen. Man har t ex av 

detta skäl inte tillsatt nya chefer inom de sektioner som har hand om våra uppdrag, vilket 

gör att en del utvecklingsarbete avstannat eller går långsammare. Det har också tillsatts en 

ny Hälso- och Sjukvårdsdirektör som tillträdde först i augusti, vilket kanske också bidragit 

till att frågor senarelagts. 

 

Att RLPS-forumet avskaffats och att man delat upp samverkansforumet i två olika delar, 

d.v.s. ett för LOF och ett annat för Vårdvalet, gör styrelsens arbete mer komplicerat.  

 

Glädjande nog är vi alltmer efterfrågade i olika referensgrupper och workshops och det finns 

därför ett stort behov av att vi bli fler styrelsemedlemmar.  

 

I övrigt har styrelsen besvarat många mejl och frågor från oroliga medlemmar, skickat 

informationsskrivelser till medlemmarna samt vidarebefordrat information från och till 

Fysioterapeuterna. 

  

Stockholm i januari 2016 

 

Styrelsen för Stockholms Privata Fysioterapeuter 

genom Marie Granberg 


