
 

 

Enhet produktionsstyrning och köpt vård 

Västra Götalandsregionen 

 

Minnesanteckningar, dialogmöte 
mellan Koncernkontoret och Västra 
Götalands privata fysioterapeuter 
(VGPF) 
Mötesdatum: 2021-10-13 

Plats: Microsoft Teams 

Deltagare: 
Lennart Dückhow, leg. fysioterapeut, ledamot och representant för VGPF 

Malin Taljegård, leg. fysioterapeut, VGPF:s kontaktgrupp 

Tove Jendman, leg. fysioterapeut, VGPF:s kontaktgrupp 

Caroline Jernevad, Koncernkontoret VGR 

Christina Andersson Ekstrand, Koncernkontoret VGR 

Mesud Avdagic, Koncernkontoret VGR (vid pennan) 

 

Agenda Kommentar 

Presentationsrunda Allmän presentationsrunda följt av en överenskommelse om 
att minnesanteckningar publiceras på Vårdgivarwebben, efter 
att parterna tagit del av och är överens om innehållet. 

Forum inom avtalsformen 
LOF 

Branschråd – Övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor 
(oberoende av avtalsform)   

Lunchmöten – Digitala korta möten, aktuellt ex Covid-info 
(LOU, IOP, LOL/LOF)  

Dialogmöten VGPF – Avtalsområdesspecifika frågor (LOF)  

Vårdgivarnytt, Vårdgivarwebben, riktade utskick via mail 

Förslag på syftesformulering 
för dialogmöten 

Förslag på syftesformulering till dialogmöten VGR/VGPF: 
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Fysioterapi i Västra Götalandsregionen (VGR) utförs inom olika 
avtalsformer: Vårdval rehab och LOF. VGR för kontinuerlig 
dialog med vårdgivare inom de olika avtalsformerna. 

Dialogmöten med Västra Götalands Privata Fysioterapeuter 
(VGPF) äger 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:  

Kvalitet i vården  

Patientsäkerhet  

Uppföljning  

Ersättning  

Ersättningsetableringar  

VGR för även en löpande dialog med enskilda vårdgivare som 
inte är medlemmar i Fysioterapeuterna.” 

Aktiva etableringar 
 

För närvarande finns 215 LOF-etableringar i VGR (okt 2021): 
HSNG 104 st 
HSNV 38 st 
HSNN 21 st 
HSNÖ 26 st 
HSNS 26 st 

VGPF undrar om Koncernkontoret noterat en trend om att 
fysioterapeuter söker sig till storstadsregionen där flest 
invånare bor och arbetar? Trenden har noterats men 
eventuella bakomliggande orsaker har inte utretts närmare. 

Pågående 
ersättningsetableringar 

 
 

Ersättningsetableringar 2021: 
Antal slutförda försäljningsärenden 6 st 
Antal avbrutna försäljningar utan anbud 0 st 
Antal avbrutna försäljningar trots anbud/säljarens begäran 0 st 
Antal pågående försäljningsärenden 6 st 
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Övergångsbelopp: 
HSNS 2020-00193, 175 000 SEK 
HSNV 2020-00269, 208 000 SEK 
HSNS 2020-00191, 92 000 SEK 
HSNG 2021-00038, 231 000 SEK 
HSNÖ 2021-00145, 278 100 SEK 
HSNG 2021-00115, 333 334 SEK 
 

Statistik LOF Genomgång av vårdproduktion, utbetald ersättning, samt 
digitala vårdkontakter. 
 

VGPF tillägger att även om vårdproduktionen och den 
uppburna ersättningen går ner under sommarmånaderna, 
sannolikt på grund av semestrar, så utgör perioden ett bra 
tillfälle att bedöma nya patienter och akuta fall. Något som kan 
föranleda ökad debitering av särskilt arvode. 

VGPF ställer sig positiva till Regionstyrelsens och hälso- och 
sjukvårdsnämndernas beslut som möjliggjort ersättning för 
digitala vårdkontakter och telefonkontakter som ersätter 
besök. Detta har till exempel underlättat konsultation av 
nyblivna mödrar. 

Genomgång av 
temagranskning 

Christina Andersson Ekstrand presenterar resultatet av 
temagranskningen "Patienter med regelbunden och 
återkommande kontakt över längre tidsperiod". Se bilaga för 
mer information. 
 

VGPF undrar om Koncernkontoret i samband med 
temagranskningen tagit hänsyn till patienternas upplevelse av 
vården (patientnöjdhet), som ibland kan stå i kontrast till 
terapeutens bedömning om när terapi bör övergå till 
egenvård? Vissa patienter kan ha en önskan om att fortsätta 
med terapin även om den ur ett terapeutiskt perspektiv inte 
längre anses vara motiverad. Temagranskningen har inte tagit 
hänsyn till denna aspekt men noterar detta inför eventuella 
framtida granskningar. 

Mot bakgrund av de IVO beslut som riktar kritik mot vissa 
terapeuters dokumentation tillägger VGPF att den 
administrativa bördan generellt ökat och negativt inverkar på 
den resterande tid terapeuten har för journalföring. 

VGPF påtalar vikten av att Koncernkontoret genom sin 
uppföljning även lyfter fram goda exempel, inte enbart det 
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som bedömts som negativt. För såväl beslutsfattare (politiken) 
som utförarsidan. 

Goda exempel som observerade i samband med 
temagranskningen är bland annat diskussion med patienten 
om egenvård vid första besöket, uppföljningar efter 
behandlingsavslut, regelbunden kollegial journalgranskning, 
FaR-förskrivning samt att mottagningarna själva 
uppmärksammat patienter med många besök. 

Övriga frågor från VGPF 

Nästa möte 

 

Statistik: VGPF pläderar för en utvärdering och jämförelse 
mellan Vårdval rehab och LOF som driftsformer. Förslaget är 
att ge ett oberoende institut i uppdrag att utvärdera 
produktivitet, kvalitet, sjukskrivningsgrad etc. mellan 
systemen, innan ytterligare och framtida förändringar görs, 
och för återrapportering till beställare. Motsvarande det 
exempel som VGPF överlämnar som Region Sörmland 
beställde 2015. Koncernkontoret välkomnar inspel av VGPF 
kring kvalitetsmått som vore betydelsefulla att följa upp och 
kollar över möjligheter. 

Hur ser Koncernkontoret på den hemställan som 
Fysioterapeuterna, Läkarförbundet och SKR lade fram 31 maj 
2021 ”Nationellt system för småskalig hälso- och 
sjukvårdsverksamhet (NSS)”? 

Koncernkontoret har framfört kritik mot SKR:s beredning av 
hemställan och det faktum att ingen region involverats i 
arbetet. Därmed inte sagt att förslagen inte är genomförbara i 
praktiken, liksom de som presenterades som scenario 2 i SOU 
2020:19 vilka Regionstyrelsen förordade. 

VGPF lyfter frågan hur det går med VGR-ITs tidigare förslag 
angående samverkan IS/IT med bla en sk ”Hemvist”. 
Koncernkontoret återkommer i fråga hur långt VGR-IT kommit 
med utredningen som syftar till att förbättra samverkan 
mellan VGR och privata vårdgivare med avtal i VGR, inom IS/IT-
området. 

VGPF efterlyser mandat att få förskriva hjälpmedel. 

Nästa möte? 

VGPF ställer sig, liksom Koncernkontoret, positiva till 
återkommande möten två gånger per år. Koncernkontoret 
återkommer med en ny inbjudan under våren 2022. 

 


