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Synpunkter från Stockholms Privata Fysioterapeuter, med anledning 

av förslaget om besparingar i vårdval Specialiserad Fysioterapi. 

 
Från medlemsföreningens sida måste vi börja med att starkt framhålla det oacceptabla 

sätt på vilket detta förslag och beslut tagits fram utan någon som helst dialog med 

vårdgivarna, och där varje tillstymmelse till konsekvensbeskrivning saknas! 

Detta besparingsförslag, som enligt vår uppfattning går helt stick i stäv, mot 

förvaltningens egen framtidsplan, där man ju framhåller en önskad riktning med 

överföring av vård från sjukhusen till primärvård.  

För att den visionen skall bli verklig krävs en ökad satsning på fysioterapi och 

rehabilitering – inte mindre! 

Vi anser att när man diskuterar kostnadsökningar inom vårdval i fysioterapi kan man 

inte titta på de enskilda vårdvalen. Vi har ett flertal tillfällen påtalat att man behöver 

titta på det samlade utbudet och kostnaderna för öppenvårdsfysioterapi, där även LOF 

(fysioterapeuter verksamma inom lagen för fysioterapi sk etableringar) behöver räknas 

med för att ge en rättvisare bild.  

Antalet fysioterapeuter verksamma på LOF har under den senaste 10 - årsperioden 

minskat kraftigt, vilket lett till minskad produktion och att man inte nått upp till den i 

budget beräknade nivån. Detta har även uppmärksammats i SLLs bokslut och 

årsredovisningar de senaste åren. 

Det har även skett en omfördelning av kostnader vad gäller specialiserad fysioterapi på 

sjukhusen, där man överfört fysioterapiresurser från specialistmottagningarna till 

vårdvalet. 

Vi vill därför med bestämdhet hävda att de samlade kostnadsökningarna är långt mindre 

än som tidigare framhållits av förvaltningen. 
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Vi anser därför att förslag till besparingar i vårdval fysioterapi tagits på bristfälligt 

underlag och anser att detta bör ändras. 

 

I beslutet från HSN står det att nedskärningarna skall ske med bibehållen vårdkvalitet 

för patienterna.  

Om beslutet kvarstår kommer konsekvenser för vårdgivare och patienter bli stora! 

Från Privata Fysioterapeuters sida måste vi då framhålla att möjlighet till 

rationaliseringar för en småföretagare inom vårdval specialiserad fysioterapi är mycket 

begränsade. Enda möjligheten till rationalisering är att korta behandlingstiden för varje 

patient. 

I värsta fall kommer det leda till nedläggning av verksamheter och därmed minskat 

utbud, särskilt i de personalintensiva specialiteterna såsom neurologi, psykosomatik mm 

där möjligheterna till gruppbehandling är mindre. Besparingarna slår alltså helt fel! 

Detta kommer ofrånkomligt mest drabba patienter med de största behoven. Självklart 

kommer detta påverka vårdkvalitet och patientsäkerhet! 

Det kommer också minska möjlighet till investeringar i ny utrustning samt möjlighet till 

fysioterapeutens kompetensutveckling. Självklart kommer detta påverka vårdkvalitet 

och patientsäkerhet! 

För att bedriva en vård med hög kvalitet, med satsning på investeringar i form av ny 

utrustning, bättre lokaler och fortbildning krävs långsiktiga stabila villkor för 

vårdgivarna! 

Vi hoppas därför att man ändrar detta för vårdgivare och patienter så olyckliga beslut 

och istället startar en dialog med vårdgivarna för en långsiktigt hållbar lösning. 

 

Stockholms Privata Fysioterapeuter 
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