
GOD JUL alla kollegor i VGPF (Västra Götalands Privata Fysioterapeuter)!

Här kommer en liten nyhetsrapportering från sista tidens arbete samt planering framåt.

Digitalt medlemsmöte januari 2022
Välkomna att deltaga på ett digitalt medlemsmöte 20/1-2022 kl 18:00. Inbjudna gäster kommer vara 
Caroline Jernevad och teamkollegan Mesud Avdagic från Koncernkontoret Region Västra Götaland samt 
Marie Granberg, ombudsman Fysioterapeuterna för egenföretagande fysioterapeuter på LOF. 
Separat inbjudan kommer skickas ut inom kort på mailen samt läggas ut på förbundets hemsida under 
distrikt Västra Götaland och VGPF. 
OBS, för att deltaga på mötet krävs anmälan och möteslänk kommer skickas ut till anmälda deltagare. 
Vi ser fram emot att äntligen träffa er alla igen på ett medlemsmöte (digitalt den här gången pga 
smittspridningen) och hoppas att så många som möjligt kan närvara. 

Dialogmöte mellan VGPF och VGR, 13 oktober-2021 
Kontaktgruppen i VGPF blev inbjudna till dialogmöte med koncernkontoret i oktober-2021. 
Mycket trevliga och givande diskussioner. Tanken är att dialogmötena mellan VGR-koncernkontoret och 
Västra Götalands Privata Fysioterapeuter (VGPF) ska äga rum två gånger per år och är ett forum där 
Koncernkontoret och representanter för VGPF kan mötas och diskutera avtalsspecifika frågor som rör de 
vårdgivare som är verksamma enligt Lag om ersättning för fysioterapi (1993:1652) i VGR. 
Syftet med dialogmötena är att främja samverkan och utveckling inom avtalsområdet.
Några exempel på frågor som förs dialog kring är: kvalitet i vården, patientsäkerhet, uppföljning, ersättning, 
ersättningsetableringar. 

Agendan och anteckningar från mötet finner du på VGPFs hemsida på Fysioterapeuterna. 
https://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Distrikt/Vastra-Gotaland/vastra-gotaland-privata-
fysioterapeuter/ 
Informationen från kommande möten kommer även samlas på vårdgivarwebben. 
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/LOF/viktigt-att-kanna-till/  
 

”God och nära vård utredningen” – aktuellt läge
Angående Anna Nergårdhs utredning God och Nära Vård så har framställan till regeringskansliet gjorts i maj 
-21 från Fysioterapeuterna, Läkarförbundet samt SKR att få utgöra en referensgrupp med uppdrag att ta 
fram ett förslag till hur privata vårdgivare på taxan kan verka inom framtidens primärvård. Något svar från 
regeringskansliet har hittills ej skett.

Förbundets egenföretagarrepresentant Marie Granberg medverkar för förbundets räkning i samtalen 
rörande NSS förslaget som står att läsa om på förbundets hemsida, se länk :

https://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/nyheter/2021/2021/vart-forslag-om-framtiden-for-
nationella-taxan/

Aktuell lägesrapport hoppas vi Marie Granberg kan förmedla under mötet.

Företagarrådet 
Lennart Dückhow, är Västra Götalands representant i Företagarrådet. 
Från senaste mötet i november-21 berördes bland annat två frekvent förekommande frågor, nämligen 
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heltidskravet och rätten att överlåta en etablering. 
För att ta del av dokument från mötet vg se information på nedanstående länk. 

https://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Distrikt/Vastra-Gotaland/vastra-gotaland-privata-
fysioterapeuter/ 

Nya medlemmar sökes till vår kontaktgrupp för Västra Götaland Privata Fysioterapeuter –
(VGPF)
Kontaktgruppen består idag av Lennart Dückhow, Tove Jendman, Malin Taljegård och vi behöver bli fler.
Vi verkar och påverkar för vår existens!  Det betyder att vi lyfter, bevakar och följer upp våra 
intresseområden, exempelvis vad det gäller avtal och beslut. Vi samverkar med vårt förbund och har 
dialoger med Västra Götalandsregionen och hälso- och sjukvårdspolitiker. 

 Utan VGPF finns inte någon som VGR kan diskutera våra frågor med.
 Utan oss finns det ingen som lyfter vår situation.

Vi behövs, men vi måste bli fler, så att våra intressen uppmärksammas.
Nu har vi suttit i ganska många år och känner att vi behöver avlastning då vi bara kommer vara två kvar i 
gruppen. Vem känner sig manad att ta över stafettpinnen? Det är bra om det kommer in två eller tre nya i 
gruppen, så att kunskapen, kontakterna och uppdragen kan fördelas.
Vi håller i gemensamma möten – oftast 1-2 ggr/år och med någon inbjuden gäst. 
Kontaktgruppens möten har vi både IRL – in real life och/eller videomöten, det varierar hur frekvent. 
Mötena med VGR sker oftast i Göteborg men har nu under pandemin endast varit digitala möten. 

Välkommen att höra av dig till valberedningen/alt VGPF!
Valberedningen : Gudrun Fogelberg-Varga.Tel: 0703-161030 epost:gudrun.varga@grc.se 

Marit Melin       Tel: 0704-567175        epost:meliniaskim@gmail.com

VGPF: Lennart Dückhow              epost: Lduckhow@gmail.com

Slutligen vill vi önska alla kollegor en riktigt GOD JUL och bra start på det nya året! 

Kontaktgruppen i VGPF
Lennart Dückhow, Malin Taljegård och Tove Jendman
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