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Till Socialminister Göran Hägglund

Begäran om avgiftsfri ansökan för legitimation av
fysioterapeuter för de som redan innehar en svensk
legitimation som sjukgymnast.
Fysioterapeuterna anser det inte skäligt att en legitimerad sjukgymnast vid ansökan om
en legitimation som fysioterapeut ska erlägga en avgift på 700 kr.
Bakgrund
Riksdagen har fattat beslut i enlighet med regeringens proposition Vissa frågor om
behörighet för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten (2012/13:175) om att
fysioterapeut blir ny benämning för yrket sjukgymnast och skyddad yrkestitel enligt
patientsäkerhetslagen.
Socialstyrelsen är den myndighet som utfärdar legitimationer för yrkesgrupper inom
hälso- och sjukvården, däribland även sjukgymnaster och fysioterapeuter.
Socialstyrelsen följer de regler som gäller för utfärdande av legitimation och som
regleras i Patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) och avgiftsförordningen
(1992:191).
Skälen för vår begäran
Riksdagen har genom beslut om namnbyte på yrket sjukgymnast till fysioterapeut
beslutat att utövarana ska ha den senare titeln. Båda titlarna är skyddade och kommer
således att finnas parallellt i verksamheter under en längre period. På sikt kommer
fysioterapeut att vara den dominerande titeln eftersom alla nyutexaminerade från och
med årsskiftet 2014 enbart kan få den, så mycket beror på hur många som väljer att
aktivt byta i dagsläget.
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Efter riksdagens beslut om byte av yrkestitel har vi i förbundet Fysioterapeuterna sett
som vår uppgift att stödja implementeringen av namnbytet genom att uppmuntra och
stötta våra medlemmar i att snarast ansöka om ny legitimation som fysioterapeut.
En ansökan om ny legitimation innebär att den sökande betalar en avgift på 700 kronor,
trots att bytet av yrkestitel är en följd av ett riksdagsbeslut och att den sökande redan har
erlagt avgift för sin nuvarande legitimation som sjukgymnast.
Det har visat sig skapa ett stort missnöje hos våra medlemmar vilket leder till att få
sjukgymnaster hittills har ansökt om ny legitimation. Det i sin tur fördröjer
implementeringsprocessen av riksdagsbeslutet och sjukvårdshuvudmännen får
svårigheter med att genomföra nödvändiga förändringar ute i verksamheten. Det har
kommit till förbundets kännedom att många medlemmar nu känner sig ”påtvingade” att
betala för att byta titel, oavsett om de vill eller inte, och att det skapar konfliker och
irritation ute i verksamheterna. Det finns även en överhängande risk för att patienter
upplever en förvirring om mottagningen benämns fysioterapi medan de som arbetar där
fortfarande kallas sjukgymnaster.
Vårt önskemål
Då det aldrig tidigare hänt att en legitimerad yrkesgrupp bytt titel så finns heller ingen
historik eller prejudikat att luta sig mot kring detta. Vårt önskemål är därför att
socialdepartementet tar beslut om ett undantag för legitimationsavgiften för de sökande
som tidigare betalat avgift för en sjukgymnastlegitimation. Ett förslag skulle kunna vara
att ett sådant undantag tillämpas under ett antal år för att snabbt förmå sjukgymnasterna
att ansöka om fysioterapeutlegitimation.
Fysioterapeuterna skulle gärna vilja träffa dig eller någon annan representant för
socialdepartementet i syfte att ytterligare redogöra för situationen och delge våra tankar
om hur vi ser att den uppkomna situationen skulle kunna lösas på bästa sätt för alla
parter.
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