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Arbetet har grundats på den verksamhetsplan som antogs vid årsmötet 2019
Styrelsen har under året haft 8 styrelsemöten, varav tre per telefon.
Verksamhetsåret har präglats av den omställningsprocess som planeras för primärvården,
där vi har deltagit i flera workshops kring ”Nära vård”. Vi har lämnat förslag till hur privata
fysioterapeuter kan bidra till ett effektivare resursutnyttjande genom att i större omfattning
än idag använda Fysioterapeuter som första instans, inte bara i primärvården utan även
inom den specialiserade öppenvården.
En annan stor fråga som påverkar oss privata fysioterapeuter är den pågående planeringen
för framtidens vårdinformationssystem. I den diskussionen har vi tillsammans med övriga
privata vårdgivare framhållit vikten av att även mindre vårdgivare skall kunna ansluta till
detta. Detta är viktigt både för patientsäkerhet och för samverkan, men är också en mycket
viktig faktor för konkurrensneutralitet. Vi har under de senaste åren märkt att privata
fysioterapeuter som inte är anslutna till TakeCare missgynnas. En allt större del av remisser
skickas nu digitalt direkt via TakeCare.
Vi har under året fortsatt att utveckla samarbetet med övriga privata vårdgivare inom
Branschrådet. Bland annat inom ramen för det s.k. Handslaget, vilket är ett samarbete mellan
politiker, hälso- och sjukvårdsförvaltningen och vårdgivarna för att fortsätta utveckla
vårdvalen. Läs mer om detta nedan i avsnittet om Vårdval specialiserad fysioterapi.
Samverkan med Regionen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HSF
Våren och sommaren 2019 handlade mycket om att informera om Regionens ändrade
villkor för utbetalning av ersättning till vikariatsgivarens konto. Anledningen till att
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utbetalningen sker endast till vikariatsgivaren är att Regionen inte anser att de har
något samverkansavtal med vikariatstagaren. Du som etableringsinnehavare är
verksamhetsansvarig och därmed ansvarig för den vikarierande Fysioterapeutens arbete
både i form av att journaler skrivs korrekt och att debiteringar utförs enligt gällande avtal.
Detta har sedan lett till att flera slutat anlita vikarie då det också enligt Skatteverket anses
som momspliktig tjänst. Vikarie kan komma att ses som en konsult enligt Skatteverkets sätt
att tolka momslagen och vikarien riskerar att påföras momsplikt på ersättningen, men detta
har inte fastställts slutgiltigt. Mycket arbete både inom Stockholms Privata Fysioterapeuter
och Fysioterapeuterna har därefter handlat om just moms och vikariefrågan och dess
tolkning.
Under året har flera medlemmar blivit granskade av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Regionen har fortsatt med sina fördjupade uppföljningar där de anser att debiteringar sticker
ut eller avviker. De hänvisar till lagen om att större delen bör utgöras av normalarvoden.
En enkät gällande vår arbetsmiljö har skickats ut till samtliga medlemmar och har sedan
sammanställts av förbundet. Se vidare förbundets hemsida. Det framgår dock att ökad stress
över ekonomi, Regionens krav och svårigheter med alla former av ökande IT-krav.
Flytträtten är en stående fråga. Vi arbetar vidare på argument där vi förespråkar att flytt till
lokaler med god tillgänglighet/handikappanpassning bör premieras. Flytt till mottagningar
med hårt patienttryck/underlag är ytterligare ett argument. Vi har uppmanat medlemmar
om att fortsätta att skicka in ansökan om att flytta sin etablering. I slutet av året var första
gången vi fick gehör för att eventuellt utöka reglerna för flytträtt.
Hyreskostnaderna i innerstaden är höga och ökar ständigt, många kliniker hotas av
ekonomisk kris pga. detta. Flera kliniker har behövt lägga ned sin verksamhet under året,
andra hotas av nedläggning.
Mycket av arbetet har även handlat om 1177. Regionen arbetar vidare med att vi alla skall
kunna finnas på 1177 och underlätta för blandkliniker (LOF och LOV). Det finns inte någon
teknisk lösning på plats ännu.
Självklart har hela 2019 präglats av fortsatt arbete kring LOF och utveckling av denna i
samband med Anna Nergårdhs utredning om Nära Vård. Utredningen skall presenteras i
slutet av mars 2020. Vi ser att vi fysioterapeuter har en unik kompetens och har en mycket
viktig roll att fylla i framtidens hälso- och sjukvård. För att möta kraven i framtidens hälsooch sjukvård behöver vi vara tillgängliga och ha mer frikostiga öppettider. Detta kräver flera
verksamma fysioterapeuter på samma mottagning. Att vara flera verksamma fysioterapeuter
med olika eller samma inriktning stimulerar till god kompetens och professionalitet.
Vi har även fördjupat oss i hur det ser ut med återväxt inom kåren. Om nio år har 71 % av
verksamma LOF:are uppnått pensionsålder. Vi fysioterapeuter är oroliga över hur kvalitet
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och kontinuitet gentemot patienter, skall kunna upprätthållas. Återväxten av antalet
fysioterapeuter verksamma på LOV är inte tillräcklig.
I slutet av året informerade Regionen om att de kommer be samtliga B-praktiker att "söka"
om sina rättigheter att ha B-praktik. Detta ledde till en hel del förändringar där flera gick
över från B till A praktik. Det har framkommit att man ständigt måste följa ARV-portalen för
att inte missa information från Regionen.
Det framgår under 2019 att fler och fler arbetat med sina Ledningssystem och Regionen
berömmer oss för detta.
Vårdval Specialiserad Fysioterapi
Vi ser med stor tillfredsställelse på att vårt och andras påverkansarbete under 2017 och 2018
ledde fram till en höjning av ersättningarna i vårdval specialiserad fysioterapi 2019.
Höjningen trädde i kraft 1 maj 2019. Vi upplever att det har förändrat både arbetsmiljön och
patientsäkerheten till det positiva. Långsiktigt behövs fler åtgärder för att utveckla vårdval
specialiserad fysioterapi i enlighet med en effektiv, god och nära vård.
Arbetet med att påverka politiker och tjänstemän intensifierades 2018 och planerades fortgå
2019. Vi upplevde att vi under 2018 etablerat kontakt och arbetade upp ett kontaktnät i
politiken. Vi upplevde också ett ökat intresse och bättre gehör för våra frågeställningar än vi
gjort tidigare hos politikerna i Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN). Trots flera
ansträngningar att få till ett möte med politikerna i HSN uteblev respons och vi kan
konstatera att vi inte fått till något möte eller kunnat fortsätta påverkansarbetet då intresset
för uppföljning av vårt påbörjade arbete inte tycks prioriterat.
Vi har under 2019 samarbetat med andra privata vårdgivare och tjänstemännen på Hälsooch sjukvårdsförvaltningen genom ett gemensamt projekt kallat ”Handslaget”. Där hade vi
under våren 2019 en hearing med tjänstemän och politiker som upplevdes mycket positivt.
Vi har många gemensamma utgångspunkter och mål. Hur vi skall nå dessa mål behöver vi
en gemensam strategi kring.
I ”Handslaget” har vi lagt en prioriteringsplan där vi varit med och lyft behovet av
långsiktighet och rimliga ersättningar i vårdval specialiserad fysioterapi vilket vi har fått gott
gehör för. Vårdval specialiserad fysioterapi är ett prioriterat vårdval i ”Handslaget”.
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Under sommaren 2019 kom regeringens beslut om omfördelning av pengar mellan
Regionerna vilket påverkat budgeten starkt negativt för Region Stockholm. Det har medfört
en klar inbromsning av arbetet och genomförandet av strategierna i ”Handslaget”.
Vi upplever dock att ”Handslaget” är en god plattform för samarbete och genom arbetet i
”Handslaget” blir vi kraftfullare i påverkansarbetet av politiker och tjänstemän.

Stockholm i mars 2020
Styrelsen för Stockholms Privata Fysioterapeuter
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