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LSRs syn på professionens ställning i primärvård och specialiserad 

öppenvård 

 

Nulägesbeskrivning avseende sjukgymnastiskt utbud gentemot invånarna  

Fram till 2009 har ca 1000 företag, verksamma enligt LOS avvecklats med stöd av 

regelverkets konstruktion. Under perioden fram till november 2011 har ca 600 

sjukgymnasttjänster försvunnit inom öppen och sluten vård. Angivna tjänsteneddragningar 

gäller den vård som bedrivs i landstingens egen regi samt den vård som bedrivs enligt 

upprättade valfrihetssystem med stöd av LOV.  Beskriven avveckling tenderar att fortsätta 

utifrån den analys vi gjort. 

I vågen av LOV har upphandlade vårdavtal enligt LOU och tidsbegränsade samverkansavtal 

sagts upp utan att verksamhet och utbud i motsvarande omfattning tillvaratagits eller 

förbättrats. I flertalet landsting pågår nu arbetsbristförhandlingar med uppsägningar av i 

första hand sjukgymnaster/fysioterapeuter med motiveringen att de inte behövs i utbudet; 

utifrån vårdvalens konstruktion. Märk väl att underleverantörsavtal i praktiken är 

obefintliga. 

 Införande av valfrihetssystem enligt LOV har inte svarat upp mot regeringens mål om utökat 

entreprenörskap med innovativa lösningar utifrån småskaligt företagande. För detta krävs 

vårdvalskonstruktioner som är mindre i sin omfattning och som därmed kan bli flexiblare 

utifrån önskad konkurrens och rådande efterfrågan. 

Vi kan krasst konstatera att invånarnas valfrihet och tillgång till olika inriktningar och nivåer 

av sjukgymnastik/fysioterapi fortsätter att minska trots att ett allt tydligare stöd i 

forskningen förordar ett omvänt scenario.  Rådande kunskapsutveckling inom ämnet 

fysioterapi tas därigenom inte på allvar genom att professionen osynliggjorts i vårdens olika 

beslutsstrukturer. 

 

 



 

                                                                     2 (4) 

I den utveckling som skett ser vi att den rimmar illa i förhållande till den allt starkare evidens 

som föreligger för kårens insatser och den utveckling vi ser inom vården, genom att: 

1. befolkningen blir allt äldre,  

2. flödena från slutenvård går snabbare utifrån politikens önskemål om att allt mer 

ska klaras i den öppna vården,  

3. det saknas eller finns ett ytterst litet utbud av sjukgymnastik/fysioterapi för 

patientgrupper med uttalat behov inom andning och cirkulation, neurologi, 

reumatologi, onkologi… Sjukgymnaster som en viktig del i en alltmer hälsofrämjande 

och förebyggande hälso- och sjukvården saknas också. 

 

LSRs förslag till en mer kostnadseffektiv hälso- och sjukvård 

Professionens olika inriktningar och specialiseringar måste tas om hand på ett bättre sätt 

och ges en tydligare roll i vårdens organisation och dess planering för en mer 

kostnadseffektiv hälso- och sjukvård. Det gäller för både sluten och öppen hälso- och 

sjukvård där sedvanlig primärvård och öppen specialiserad vård innefattas i begreppet. 

För att gynna en sådan utveckling krävs: 

 Tydligare definitioner i den slutna och den öppna hälso- och sjukvården (sedvanlig 

primärvård och specialiserad öppenvård) avseende rehabilitering och 

sjukgymnastikens/fysioterapins del däri. Vi avser då det vårdutbud som skall stå till 

invånarnas förfogande, att kunna välja från. 

 Statligt erkänd specialistförordning avseende fysioterapi för hälso- och sjukvårdens 

tredje största legitimerade yrkeskår (se sjuksköterkor och läkare) motsvarande LSRs 

specialistordning för sjukgymnaster. 

 En vårdgaranti där sjukgymnastik/fysioterapi tydliggörs. 

 Att sjukgymnastik/fysioterapi inbegrips i det av regeringen beslutade uppdraget till 

Socialstyrelsen att förse huvudmännen med underlag för deras planering av framtida 

personalförsörjning inom ramen för det nationella planeringsstödet (NPS). 

 

LSRs förslag till ett framtida småskaligt företagande inom primärvården 

Vårdval för sjukgymnastik/fysioterapi införs i hela landet med egen ersättningsmodell med 

särskild avsatt budget hos huvudmännen. Det kan ske genom antingen ett nationellt 

vårdvalssystem eller statligt krav om att ett sådant införs inom ramen för landstingens 
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självstyre. I det senare förfarandet krävs dock vissa statliga direktiv för att garantera 

införandet utifrån vårt resonemang nedan. 

Vårdvalet bör utformas så att det underlättar en övergång för de som idag är LOS 

verksamma. Omfattningen bör utgå från att auktorisationen sker i småskaliga företag och i 

befintliga vårdenheter som även kan inrymma andra professioner. För att kunna auktorisera 

sig bör lägsta kravet vara minst tre verksamma per mottagning. Det bör gynna behoven av 

kontinuitet, tillgänglighet, patientsäkerhet samt yrkesutövarens säkerhet vid eventuellt hot 

och våld.  Avseende kravet om tre yrkesverksamma bör en av dessa kunna utgöras av annan 

vårdprofession. 

Avseende kompetenskrav kan angivet vårdval utformas utifrån tre nivåer 

1. Utexaminerad sjukgymnast/fysioterapeut från grundutbildning 

2. Sjukgymnast/Fysioterapeut som idag har rätt att debitera särskilt arvode enligt 

FOS 1994: 1120 § 7 

3. Specialist i specialiserad öppen hälso- och sjukvård.  (möjligen upphandling enligt 

LOU) 

Den ovan beskrivna modellen säkerställer de sjukgymnastiska verksamheter som idag ingår i 

de breda vårdvalen samtidigt som det småskaliga företagandet blir fortsatt möjligt. Egen 

ekonomi kan bättre undanröja de uppkomna samverkansproblem och inlåsningseffekter för 

patienter som de breda styrsystemen skapat. Vårt föreslagna system gynnar konkurrens och 

hejdar avvecklingen av de sjukgymnastiska vårdutbud som skett, genom att man inom de 

breda vårdvalsmodellernas varit otydliga i sin beskrivning av både vårdutbud och 

ersättningsformer.  

Vårdvalskonstruktioner med mindre enheter gör att verksamheterna blir flexiblare i sin 

struktur utifrån önskad konkurrens och rådande efterfrågan.  

Vi menar också att den kritik som riktats mot nationella taxan skall hanteras i ett kommande 

system vad gäller behovet av samverkan, insyn, kvalitet och uppföljning utifrån vårdens mål. 

Det skall vara möjligt att avsluta en verksamhet då rekvisit ej uppfyllts eller att det 

framkommer allvarlig misskötsel. I ett framtida system bör det också finnas krav på 

verksamhetsförlagda utbildningsplatser. För att underlätta kompetensöverföring i olika led 

och mellan olika verksamheter bör det även vara möjligt att bedriva verksamhet, i mindre 

omfattning, samtidigt som man är anställd. Vikariatsfrågan måste också kunna lösas på ett 

adekvat sätt. 
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LSRs synpunkter på framtida ersättningssystem 

Vad gäller ersättningssystemen kan en första utgångspunkt tas i nuvarande FOS. Att ha lägre 

ersättningsnivåer är inte affärsmässigt. Vi anser att lägsta ersättningsnivåer för 

sjukgymnastik/fysioterapi bör, som idag, beslutas av regeringen efter överläggning mellan 

LSR och SKL. Att släppa ersättningsmodellen helt fritt till landstingen medför risk för 

prisdumpning och att det då blir svårt att bedriva en verksamhet. Vi drar den slutsatsen med 

tanke på att vissa landsting har en negativ inställning till privat driven vård.  Det skulle 

hämma intentionen med fler småskaliga företagare inom hälso- och sjukvården samt minska 

invånarnas tillgänglighet till adekvat vård utförd av sjukgymnast/fysioterapeut. Det har 

nuvarande vårdvalssystem visat genom att underleverantörsavtal inte kommit till stånd, 

liksom de lägre ersättningar som Stockholms Läns landsting tillämpar i vårdvalet för 

specialiserad sjukgymnastik. Där är taknivåer och ett flertal ersättningsnivåer sämre ersatta 

än i den nationella taxan trots betydligt högre ställda kompetenskrav. Det är motstridigt! 

Ersättningssystemet bör utformas utifrån de etablerade klassificeringssystemen ICF                 

(International Classification of Function) och KVÅ (Kvalificerad Vård Åtgärd) istället för 

diagnosgrupper och diagnosregistering. Systemet bör vara utformat med hänsyn taget till 

tidsåtgång och kompetenskrav på utföraren. Ett framtida system bör även tydligt 

differentieras utifrån vårdens innehåll så att evidensbaserad vård främjas. Att enbart 

särskilja ersättningen utifrån nybesök/återbesök ger inte God Vård på lika villkor. Idag utgår 

samma ersättning för behandling av lättare knäsmärta vid idrottsutövande hos en 30-åring 

som för behandling av grava funktionshinder vid svår RA hos en 80-åring. Kraven på 

kontinuitet, tidsåtgång och behandlingsstrategier skiljer sig enormt i dessa två exempel. 
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