
PROTOKOLL  
VGPFs digitala vintermöte 2023 23 januari  
Kl.18.00 – 19.00 på Teams.   
56 deltagare  

1. Tove hälsar välkomna och går igenom mötesdetaljerna.   
  
2. UTREDNINGEN  
Marie Granberg (Ombudsman för företagarna inom Fysioterapeuterna) och Ingela 
Lundholm Tengvall (Ledamot förbundsstyrelsen Fysioterapeuterna, Ordf. Rådet för 
företagande)   
  
Ingela och Marie presenterar sig & presenterar därefter Nära vård, småskalig 
vårdverksamhet och verksamhetsplan 2023.   
Nytt fokus på nära vård! Fokus på person och relation. Proaktiv och hälsofrämjande. 
Samordning utifrån patientens fokus där patienten är medskapande.   
  
Nästan 50% av all primärvård bedrivs av privata aktörer.   
Stor omställning som pågår där regioner börjat och är en bit på väg.   
  
Hemställan gemensamt förslag från Läkarförbundet, Fysioterapeuterna och SKF.   
  
Träffat utredarna 3 ggr. Fortsätter träffa utredarna. Diskuterat småföretagares hinder 
och vad vi behöver för att kunna fortsätta småföretagandet. Fått lämna synpunkter på 
de 3 vanligaste upphandlingsformerna; LOU, LOV, Koncessionsupphandling. Tors denna 
vecka lämnas synpunkter på digitalisering, möjlighet till sammanhållen journalföring och 
ersättningssystem.   
  
Frågan bereds nu. Förslag till beslut skall vara klart i maj. Detta skall sedan ut på remiss 
till olika instanser. Ingen vet lång handläggningstiden är.   
  
Tips – titta på riksdagens hemsida. Finns filmsnuttar där man kan se gången för ett 
förslag.   
  
FRÅGA - hur långt bort???   
GISSAR att inget mer händer på 20-talet.   
GISSAR även att LOF inte ser likadant ut om 10 år.   
  
Råd till de yngre (ca 10 år framåt) - lär er mer om upphandlingar. Fundera över vilka 
kompetenser regionerna kan behöva.   
  
Mailadresser till Ingela och Marie: Marie.Granberg@fysioterapeuterna.se , 
Ingela.Tengvall@fysioterapeuterna.se  

  
3. Rapport VGPF:   

4.  
212 etableringar i VGR. Ca 10 försäljningar under året och pris på mellan 185´till 295 ’ för 
enbart etablering.   
  
45 Uppföljningar /revisioner har gjorts. Följsamheten anses god. Målet är att alla 
verksamheter kommer följas upp.   
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Vårdgivarwebben är uppdaterad och där samlas all info som gäller oss. VGR – 
vårdgivarwebben. Gå dit för att få svar på mängder av företagarfrågor.  
  
Digitala besök diskuteras. Om förutsättningarna ändras på nationell nivå för oss, så 
kommer VGR att följa det beslutet. Ej påverkbart i nuläget. De kommer inte att ta något 
annat beslut än vad som beslutas nationellt.   
  
Tillgång till FOU – via ditt Siths kort har vi nu fått tillgång till VGR ebibliotek med 
databaser och tidskrifter. En lång kamp från VGPFs sida att få bli betraktade som 
jämställda andra vårdgrupper inom VGR och en hjälp för att kunna bedriva en 
evidensbaserad vård. Mycket tack vare att Sara Nordenfelt, regionutvecklare på 
koncernkontoret och fysioterapeut. Info om hur man går tillväga finns i Vårdgivarnytt   
  
Förskrivning av Hjälpmedel utreds. Önskemål från vår grupp har framförts av att få 
förskriva vissa hjälpmedel. Frågan är mkt komplex med uppföljningsansvar, förvaring av 
vissa hjälpmedel, urval av hjälpmedel och kostnadsansvar för att ha ett förråd. Viktigt för 
oss att uppdraget blir frivilligt då utrymme och tid ser olika ut beroende på storleken på 
mottagning.   
  
Vårens dialogmöte med VGR kommer att ske i slutet på maj efter att utredningen har 
presenterats  
  
4. Företagarrådet. Lennart.   
Haft 8-9 möten under hösten. Tillfört argument från västra Götaland.   
Haft möten med regionen. Halvtidsmötet - delta i strategiarbetet kring att leva ett 
hälsosamt liv i rörelse.   
Ny logga – illustrera att man är i ständig rörelse och utveckling.   
  
5. Ny medlem Emma Tveit presenteras.   
  
6. VGPF är inte en förening - vi behöver konstituera oss. Nytt möte behövs för att göra 
detta.   
  
7. Fysioterapidagarna kommer att vara i Gbg 4-5 oktober. Kul!   
  
8. Lennart uppmanar alla att kolla i medlemsregistret att uppgifterna är aktuella för att 
inte missa information.   
  
9. Mötet avslutas  
 

 


