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Mötesanteckningar, dialogmöte 
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Plats: Regionens Hus, Göteborg 

Deltagare: 
Lennart Dückhow, leg. fysioterapeut, ledamot och representant för VGPF 

Tove Jendman, leg. fysioterapeut, VGPF:s kontaktgrupp 

Caroline Jernevad, Koncernkontoret VGR 

Sara Nordenfelt, Koncernkontoret VGR 

Mesud Avdagic, Koncernkontoret VGR (vid pennan) 

 

Agenda Kommentar 

Ny kollega i team LOL/LOF Sara Nordenfelt, leg. fysioterapeut med bakgrund från bland 
annat Bräcke Diakoni. Allmän presentationsrunda följt av 
presentation av VGPF. 

Aktiva etableringar 
 

För närvarande finns 215 LOF-etableringar i VGR (31 dec 2022): 
HSNG 103 st (oförändrat från 2020) 
HSNV 40 st (+3 från 2020) 
HSNN 21 st (oförändrat från 2020) 
HSNÖ 25 st (-1 från 2020) 
HSNS 26 st (-2 från 2020) 

Pågående 
ersättningsetableringar 

 
 

Ersättningsetableringar 2021: 
Antal slutförda försäljningsärenden 10 st 
Antal avbrutna försäljningar utan anbud 0 st 
Antal avbrutna försäljningar trots anbud/säljarens begäran 0 st 
Antal pågående försäljningsärenden (mars 2022) 11 st. Antalet 
pågående försäljningar är därmed något fler än tidigare år 



 

 Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1;Rubrik VGR to the text that you want to 

appear here. 2022-04-06 

2   

under samma period. Oklart vad detta kan bero på. 
Koncernkontoret ser ingen koppling till förslagen i SOU 
2020:19 (att möjligheten till ersättningsetablering ska upphöra 
vid utgången av 2022) eftersom alla etableringar sålts och flera 
etableringar därtill haft många anbudslämnare. 
 
Övergångsbeloppen låg mellan 92 000 kr och 333 334 kr 
HSNS 2020-00193 
HSNV 2020-00269 
HSNS 2020-00191 
HSNG 2021-00038 
HSNÖ 2021-00145 
HSNG 2021-00115 
HSNG 2021-00269 
HSNG 2021-00278 
HSNG 2021-00279 
HSNN 2021-00212 
 

Information om löpande 
uppföljning LOF 2021 

Alla 215 fysioterapeuter har bedömts utifrån inhämtad 
årsstatistik för 2020. Denna bedömning låg till grund för 
genomförda uppföljningar. 
 
Alla fysioterapeuter har även granskats löpande utifrån 
månadsvis rapporterat underlag som ligger till grund för 
utbetalning av fysioterapiersättning. 
 
Under året har 37 uppföljningar genomförts. Majoriteten av 
dessa har genomförts digitalt på grund av pandemin. Fysiska 
uppföljningsmöten har ägt rum när det bedömts vara 
motiverat och praktiskt genomförbart sett till smittspridningen 
av Covid-19 och Folkhälsomyndighetens aktuella restriktioner. 
 
Avtalsföljsamheten bedöms generellt vara god. 
 
Koncernkontoret avser att fortsätta med avtalsuppföljningen 
genom en kombination av administrativ uppföljning, samt 
digitala och fysiska uppföljningsmöten. 
 
VGPF tar del av Koncernkontorets frågeformulär som skickas 
ut till fysioterapeuter innan uppföljningsmöten. Ett dokument 
som syftar till att främja deltagandet i det egna 
uppföljningsmötet samt att skapa ett gemensamt 
diskussionsunderlag. 
 

Diskussion kring heltidskrav, vilka vårdgivare som omfattas av 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/bff45236-c788-4ee3-ae46-886d9fd3ebfd?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/179d0af6-9075-4380-93e8-f93cddc99d52?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/7ab04732-d748-4f93-bb9a-d06f4331bc5c?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/e95da58a-194c-4f42-a95a-44503afe3589?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/754ade76-87d1-4e2d-9a9b-59247f9ed25e?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/9c0b41f0-b0f6-4768-aae8-b26830942f65?a=false&guest=true
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/hsng8725-669156306-1042/native/Tilldelningsbeslut%20LOF%2c%20HSNG%202021-00269.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/hsng8725-861546178-98/native/HSNG%202021-00278.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/hsng8725-861546178-99/native/HSNG%202021-00279.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/hsng8725-861546178-100/native/Tilldelningsbeslut%20f%c3%b6r%20HSNN%202021-00212.pdf


 

 Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1;Rubrik VGR to the text that you want to 

appear here. 2022-04-06 

3   

heltidskravet samt vikten av att till VGR anmäla tillfällig 
frånvaro som fysioterapeuten själv bedömer riskerar att 
påverka möjligheten att nå upp till en vårdproduktion som 
motsvarar heltid. Oberoende av om denna omfattas av 
heltidskravet eller ej. Anmälan görs via särskild blankett som 
finns på Vårdgivarwebben. 
 
VGPF undrar hur snabb en nyexaminerad fysioterapeut kan 
köpa en etablering efter examen. Omgående, under 
förutsättning att legitimation erhållits. 
 
Från 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som en 
allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Koncernkontoret 
avser att från och med detta datum återgå till ordinarie 
uppföljning, avseende bland annat följsamheten till 
heltidskravet. 
Den 1 april klassas covid-19 inte längre som allmänfarlig och 
samhällsfarlig sjukdom. 
 

Statistik över 
vårdproduktion, ersättning 
och digitala vårdkontakter 

Genomgång av vårdproduktion, utbetald ersättning, samt 
digitala vårdkontakter. Möjlighet till ersättning för digitala 
vårdkontakter och telefonkontakter som ersätter ett fysiskt 
besök föregås av ett politiskt beslut som gäller till och med 30 
juni 2022. I dagsläget oklart om detta kommer att förlängas 
eller ej. 

Aktuellt inom VGPF VGPF bevakar kontinuerligt fackliga frågor och arbetet kring 
SOU 2020:19. Har därtill bland annat ingått i en referensgrupp 
vid framtagandet av hemställan som Fysioterapeuterna, 
Sveriges Läkarförbund och SKR skickat in till 
Socialdepartementet gällande vidareutveckling av förslagen i 
scenario 2. 

VGPF har också engagerat sig i frågor gällande 
ersättningsetableringar samt fört dialoger kring det slopade 
kravet gällande arvodesfördelning efter ett domslut i Region 
Halland. 

VGPF undrar om Koncernkontoret har ett förslag på hur VGPF 
kan främja nätverkande inom LOF i VGR. Koncernkontoret 
informerar om publicerad vårdgivarförteckning på 
Vårdgivarwebben LOF som med fördel kan spridas till 
medlemmarna. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/mars/covid-19-ska-fortsatt-smittsparas-i-vard-och-omsorg/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/mars/covid-19-ska-fortsatt-smittsparas-i-vard-och-omsorg/
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Tydliggöra förutsättningar 
kring LOF inom VGR 

Tillägg från VGPF: 
Ur ett patientperspektiv: Tillgång till Samsa möjliggör utökad 
service till patient att få möjlighet om vård efter t.ex. 
genomgången operation. Hur fungerar SAMSA? 
SAMSA är en IT-tjänsts som används gemensamt inom VGR av 
sjukhus, kommun och primärvård för Samordnad planering. 
Det finns krav på inom VVR -enheterna att bevaka SAMSA 
varje dag eftersom detta är verktyget som ska användas för 
överrapportering. Förutsättningarna inom LOF/LOV ser olika 
ut, liksom skyldigheterna och därmed rättigheterna att ta del 
av olika system. 

Hur ger regionen patienten information om hela Vårdutbudet 
där alla vårdenheter erbjuds? 
Via 1177.se samt Vårdgivarwebben/Vårdgivarförteckningen 
LOF även om den senare huvudsakligen riktar sig till 
vårdgivarna. 

Vilken strategi har regionen avseende kommande omställning 
till god och nära vård efter utredningen och kommande 
proposition till riksdagen?  
Koncernkontoret hänvisar till av Regionstyrelsen beslutat 
remissyttrande. Det finns inget politiskt ställningstagande kring 
hemställan till Socialdepartementet. 

Nästa möte Oktober 2022, företrädesvis ett fysiskt möte på Regionens Hus 
i Göteborg. Koncernkontoret återkommer med en inbjudan. 

 


