
  
 

Till Regionstyrelsen och regionfullmäktiges ledamöter i Västra Götaland.                                                     

Det har kommit till vår kännedom att regionstyrelsen vid sitt beslut angående Vårdval 
rehabilitering i december 2013 saknade fullständig information från MBL§14 förhandlingarna 
den 27 november och 5 december
och Västra Götalandsregionens tjänstemän.
namn till Fysioterapeuterna.  

 Vi vill med detta brev framföra våra synpunkter från MBL förhandlingarna.

Förslaget saknar incitament för att möta invånarnas behov och politikens önskemål 
om att allt svårare patientfall skall klaras i den öppna

 Fysioterapeuterna har efter noggrann genomgång av nuvarande och föreslagen 
struktur konstaterat att förslagets mål
effektivitet, samverkan eller samhällets behov och

 Förslaget saknar helt incitament som stödjer en möjlig utveckling för att möta dagens 
och morgondagens vård

 Förslaget måste utvecklas och innehålla drivkrafter för önskad utveckling i fråg
kompetensnivå, kompetensförsörjning och kompetensutveckling
primärvårdens allt större krav och behov för de allt svårare patientfallen på 
primärvårdsnivån och för att klara det ökade flödet avseende utslussade patienter från 
slutenvården som sker i allt snabbare takt.

Förslaget som ligger för beslut bedöms av Fysioterapeuterna
invånarperspektiv. Förbundet ser följande risker med förslaget:

           Risker ur ett invånarperspektiv

-   Minskat utbud mot invånarna för samtliga patientgrupper (
sämre ersättning jämfört med dagens vård och i jmf med nationella taxan
attraktivt att etablera verksamhet 
neddragning av nuvarande utbud)

-  Landsbygdens invånare blir förlorare i utbudsfrågan.

-  De med mest vårdbehov multisjuka, äldre med stort vårdbehov och övriga 
”kronikergrupper” prioriteras bort dvs får sämre tillgängl
stödinsatser att klara ett värdigt liv utanför någon vård

-  Sämre vårdkvalité då kompetenskrav är lägre ställda än i nuvarande och befintliga 
strukturer inom PV vad gäller 
utifrån invånarnas behov med allt svårare patienter i öppenvården 
från slutenvården sker allt snabbare. 

-  Försämrad samverkan samt otydlig hänvisning mellan vårdgivare med medföljande 
risk för väntetider som försämrar invånarens möjlighet att få rätt insats av rätt 
kompetens (inriktning och nivå) på rätt vårdnivå i ett tidigt skede. 
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Till Regionstyrelsen och regionfullmäktiges ledamöter i Västra Götaland.                                                     

Det har kommit till vår kännedom att regionstyrelsen vid sitt beslut angående Vårdval 
2013 saknade fullständig information från MBL§14 förhandlingarna 

ember mellan Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund
och Västra Götalandsregionens tjänstemän. Sedan förhandlingarna genomfördes har

Vi vill med detta brev framföra våra synpunkter från MBL förhandlingarna.

Förslaget saknar incitament för att möta invånarnas behov och politikens önskemål 
om att allt svårare patientfall skall klaras i den öppna vården på primärvårdsnivån.

har efter noggrann genomgång av nuvarande och föreslagen 
att förslagets målformuleringar inte nås avseende vårdkvalité, 

effektivitet, samverkan eller samhällets behov och utbud av fysioterapeutiska insatser. 

Förslaget saknar helt incitament som stödjer en möjlig utveckling för att möta dagens 
och morgondagens vård- och rehabiliteringsbehov. 

Förslaget måste utvecklas och innehålla drivkrafter för önskad utveckling i fråg
kompetensnivå, kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Detta
primärvårdens allt större krav och behov för de allt svårare patientfallen på 
primärvårdsnivån och för att klara det ökade flödet avseende utslussade patienter från 

envården som sker i allt snabbare takt. 

Förslaget som ligger för beslut bedöms av Fysioterapeuterna få allvarliga konsekvenser ur ett 
invånarperspektiv. Förbundet ser följande risker med förslaget: 

Risker ur ett invånarperspektiv 

utbud mot invånarna för samtliga patientgrupper (förslaget ej affärsmässigt, 
jämfört med dagens vård och i jmf med nationella taxan

attraktivt att etablera verksamhet vilket i förlängningen riskerar att leda till 
neddragning av nuvarande utbud) 

Landsbygdens invånare blir förlorare i utbudsfrågan. 

De med mest vårdbehov multisjuka, äldre med stort vårdbehov och övriga 
”kronikergrupper” prioriteras bort dvs får sämre tillgänglighet avseende nödvändiga 
stödinsatser att klara ett värdigt liv utanför någon vårdinstitution. 

Sämre vårdkvalité då kompetenskrav är lägre ställda än i nuvarande och befintliga 
strukturer inom PV vad gäller kompetensnivå. Förslaget följer ej vårdens utveckling 
utifrån invånarnas behov med allt svårare patienter i öppenvården pga att
från slutenvården sker allt snabbare.  

Försämrad samverkan samt otydlig hänvisning mellan vårdgivare med medföljande 
risk för väntetider som försämrar invånarens möjlighet att få rätt insats av rätt 
kompetens (inriktning och nivå) på rätt vårdnivå i ett tidigt skede.  
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Till Regionstyrelsen och regionfullmäktiges ledamöter i Västra Götaland.                                                     

Det har kommit till vår kännedom att regionstyrelsen vid sitt beslut angående Vårdval 
2013 saknade fullständig information från MBL§14 förhandlingarna 

ade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR) 
andlingarna genomfördes har LSR bytt 

Vi vill med detta brev framföra våra synpunkter från MBL förhandlingarna. 

Förslaget saknar incitament för att möta invånarnas behov och politikens önskemål 
vården på primärvårdsnivån. 

har efter noggrann genomgång av nuvarande och föreslagen 
formuleringar inte nås avseende vårdkvalité, 

utbud av fysioterapeutiska insatser.  

Förslaget saknar helt incitament som stödjer en möjlig utveckling för att möta dagens 

Förslaget måste utvecklas och innehålla drivkrafter för önskad utveckling i frågan om 
. Detta för att klara 

primärvårdens allt större krav och behov för de allt svårare patientfallen på 
primärvårdsnivån och för att klara det ökade flödet avseende utslussade patienter från 

få allvarliga konsekvenser ur ett 

förslaget ej affärsmässigt, 
jämfört med dagens vård och i jmf med nationella taxan dvs icke 

i förlängningen riskerar att leda till 

De med mest vårdbehov multisjuka, äldre med stort vårdbehov och övriga 
ighet avseende nödvändiga 

Sämre vårdkvalité då kompetenskrav är lägre ställda än i nuvarande och befintliga 
öljer ej vårdens utveckling 

pga att utskrivning 

Försämrad samverkan samt otydlig hänvisning mellan vårdgivare med medföljande 
risk för väntetider som försämrar invånarens möjlighet att få rätt insats av rätt 

 



-  Risk för inlåsning på vårdenhet pga ”patientstyrning” med enskilt lidande och 
kostnadsövervältring som följd samt kostnadsökningen för fler vårdbesök hos fel 
profession för den enskilde. ( se exempelvis direkt access till fysioterapeut som ej är 
omhändertaget i förslaget utifrån begreppet resurseffektiv vård) 

Risker ur ett vårdgivarperspektiv: 

-Angående kompetenskrav, anser LSR att det inte kan anses som en kompetenshöjning då 
man inte vet vilken kompetens de sjukgymnaster som arbetar på primärvårdsnivå i regionen 
har idag. Vi ser det istället som en risk att kompetensen i realiteten kommer att sjunka på 
primärvårdsnivå. Kravet på ingående avtalssjukgymnaster är endast tre års utbildning. 

-Behovet av kvalificerad vård kvarstår och förväntas öka då patienters kunskaper om 
respektive sjukdom/diagnos inhämtas bl.a. på internet. Specialistkompetens saknas i förslaget 
vilket undergräver regionens trovärdighet som ansvarig för vården. 

-Ett nybesök per år. Minskar patientens möjlighet till behandling hos tidigare etablerad 
vårdgivare och därmed bidrar till en försämrad kontinuitet. 

-Samverkan mellan vårdgivare begränsas om olika organisationsformer för vårdgivare ej 
tillåts på samma arbetsplats/utbudspunkt. 

Detta är direkt hindrande i patientbehandlingen och möter ej patientens behov.  

-Reducerad ersättning för vårdgivaren när antalet behandlingar överstiger 6,8 respektive 10 
behandlingar påverkar rehabiliteringsresultaten och därmed patienters rätt till ”god vård” 
(enligt Socialstyrelsen).Detta ökar risken betydligt för återfallsskador vilket belastar 
sjukvården ånyo. Jämför med fallolyckor i hemmet vilket orsakar landstingen stora kostnader 
och är känt sedan länge att preventiv rehabilitering minskar fallolyckor. 

Slutligen: 

Fysioterapeuternas förslag till förändringar för att uppnå angivna mål och möta behoven 
utifrån vad som framförts i genomförda MBL  § 11 och § 14 (5/12-13) förhandling bifogas. 

I åtta (8) punkter av elva(11) möter inte förslaget Fysioterapeuternas önskemål enligt justerat 
protokoll från mötet den 5/12-2013. 

KoK bokens förslag till rehabilitering ur ett patientperspektiv anser vi inte tillgodoses så som 
förslaget hittills har presenterats. 

Fysioterapeuterna yrkar: 

- Att förslaget återförs för ytterligare beredning där hänsyn tas till de synpunkter 
som lämnats i denna handling och bifogade yrkanden från Fysioterapeuterna 

Lennart Dückhow, Ledamot i Distriktsstyrelsen Fysioterapeuterna i VG regionen. 
Egenföretagare på LOS, Göteborg. Delaktig i referensgruppen för projekt ”Vårdval Rehab", 
0734-120466 

Abdol Vazae, Regional facklig förtroendeman för Fysioterapeuterna i VG regionen, offentligt 
anställd, Närhälsan Skövde, Rehabmottagning, 0736-636889 

Katarina Grinell Hellström, Ledamot i Distriktsstyrelsen Fysioterapeuterna i VG regionen. 
offentligt anställd, Närhälsan Stenungsund, Rehabmottagning, 0708-444987 

Erica Sandberg, Ordförande Distriktsstyrelsen Fysioterapeuterna i VG regionen, offentligt 
anställd, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 


