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Stöd till små egenföretagande fysioterapeuter 

Fysioterapeuterna har cirka 1600 medlemmar som idag arbetar på Nationella taxan och 

är små egenföretagare. Pandemin påverkar deras arbete och etableringar i stor 

utsträckning och vi kan redan nu se en nedgång i antalet patientbesök på mellan 

50-80 procent hos dessa medlemmar. I vissa fall 100 procent då man inom vissa 

specialiteter riktar sig till riskgrupper. Detta får så klart stora konsekvenser för små 

företag, de kan varken ta ut lön eller betala hyra för de lokaler som de besitter. 

Företagen står på randen till konkurs.  

De stödpaket som regeringen har presenterat har hjälpt till viss del, men riktar sig i liten 

utsträckning till mindre företag, och handlar mest om lån. I det hyresstöd som regeringen 

presenterat utgår man från att hyresvärden ska vara förhandlingsvillig, men det är även 

högst oklart vilka branscher som omfattas av detta. Ingår till exempel våra medlemmar 

som går på SNI-kod 86.905 i detta hyresstöd? 

Våra nordiska grannländer, Danmark och Norge, har gått längre. Där får företag som 

tappar omsättning stöd för att kunna täcka fasta kostnader så som hyra. Detta för att de 

ska kunna gå in och hjälpa till i den situation som nu uppkommit och för att de efter denna 

akuta fas ska kunna gå tillbaka till sitt företag och fortsätta verksamheten då behoven av 

rehabilitering kommer vara enorma, dels personer efter genomgången Covid-19, men 

också personer som stått tillbaka under epidemin. 
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Det är viktigt att tänka på att dessa fysioterapeuter även finns inom den sektor som står 

inför sin största utmaning någonsin. Det finns enorm kunskap och kompetens som 

kommer gå förlorad men som istället, om ett stöd skulle finnas, kan gå in och stötta andra 

verksamheter i den akuta situation som uppkommit. Men för att detta ska kunna ske måste 

de ingå i systemet om hyresstöd. Det behöver förtydligas att även de omfattas, och att de 

kan få stöd för sina fasta kostnader. Annars kommer dessa företag att gå i konkurs och 

viktig hälso- och sjukvårdskompetens gå förlorad. 

Våra medlemmar är mycket oroade och ser att konkurserna är nära men att ett stöd i likhet 

med vad fysioterapeuter får i Danmark och Norge kan hjälpa dem att bistå i den nuvarande 

situationen. Våra företagande medlemmar på SNI-kod 86-905 måste ingå i regeringens 

hyresstödpaket. 

Vänliga hälsningar, 

Stefan Jutterdal, 

Ordförande Fysioterapeuterna 


