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Förtydligande av 
arvodeskategori B för privata 
vårdgivare med ersättning enligt 
lag och förordning om 
ersättning för fysioterapi (LOF & 
FOF). 
Arvodeskategori B avser ensampraktiserande eller samverkande 
fysioterapeuter med assisterande personal, flera behandlingsrum och 
kvalificerad utrustning. Arvodeskategori A avser övriga 
fysioterapeuter.  

Fysioterapeut med arvodeskategori B har större omkostnader för lokaler, 

utrustning och anställd personal, men kan i gengäld ha en större 

patientgenomströmning då den assisterande personalen gjort nödvändiga 

patientförberedelser. På grund av omkostnaderna för verksamheten har 

fysioterapeut med arvodeskategori B ett högre ersättningstak och ett mindre 

tidskrav avseende behandlingarna i snitt per kalendermånad och patient än vad en 

fysioterapeut med arvodeskategori A har. 

Fysioterapeuten ska till landstinget anmäla vilken arvodeskategori som gäller för 

verksamheten.  

 

Anmälan 
En anmälan om byte av arvodeskategori skall ske skriftligen till landstinget och 

ska innehålla styrkta uppgifter på förordningens krav. Anmälningsblankett och 

information om dokument som ska bifogas anmälan finns på Västra 
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Götalandsregionens hemsida. Ändring ska anmälas minst sex månader innan den 

börjar gälla. 

Assisterande personal 
Med assisterande personal avses personal med arbetsuppgifter kopplade till 

behandlingsarbetet, samt patientanknuten administration och som utgör minst 

25 procent av en heltidstjänst på helårsbasis, det vill säga minst tio timmar per 

vecka. Denna resurs ska i sin helhet förfogas av fysioterapeutens verksamhet.  

 

Exempel på arbetsuppgifter kopplade till patientanknuten administration är 

tidbokning, viss administration, beställning av färdtjänst, ta emot patientavgift och 

utfärda kvitto samt utfärda frikort.  

Även att ledsaga patient till och från behandlingsrum, hjälpa patient med på- och 

avklädning, iordningställa behandlingsrum mellan behandlingar och ta fram och 

iordningställa utrustning är sysslor som anses vara kopplade till behandlings-

arbetet.  

Den assisterande personalen kan också assistera fysioterapeuten vid moment i 

behandlingen samt själv utföra vissa behandlingsmoment under fysioterapeutens 

överinseende medan denne arbetar med annan patient (se Enkelt arvode på sid 3). 

Städning, bokföring, reparationer av utrustning och liknande arbetsuppgifter anses 

inte vara kopplade till varken behandlingsarbetet eller patientanknuten 

administration och är därför inte godkända arbetsuppgifter för assisterande 

personal.  

Flera behandlingsrum 
Västra Götalandsregionen tolkar att flera behandlingsrum avser minst två 

behandlingsrum alternativt ett behandlingsrum samt tillgång till träningslokal. 

 

Avancerad utrustning 
Fysioterapeuten ansvarar för att ha en uppdaterad och aktuell utrustningsnivå som 

är ändamålsenlig för verksamheten. 

 
 



 

 Förtydligande av arvodeskategori B för privata vårdgivare med ersättning enligt lag och 

förordning om ersättning för fysioterapi (LOF & FOF). |  2019-04-09 

3   

Giltighet 

Vid beviljande av ny arvodeskategori börjar den gälla efter sex månader räknat 

från när diarieförd komplett ansökan inkommit. Därefter är startdatum första 

dagen i ny kalendermånad. Beviljad arvodeskategori följer enbart det egna 

samverkansavtalet. Beviljad arvodeskategori gäller enbart under den tid 

vårdgivarens verksamhet bedrivs på den adress och med de villkor som beviljad 

anmälan gäller. 

Varje förändring vad gäller verksamhetsadress, lokaler, utrustning samt tillgång 

till personal ska meddelas Koncernkontoret och ny ansökan skickas in för 

bedömning.  

 

Arvoden som påverkas av 
arvodeskategori B 

Normalarvode 
Normalarvode lämnas enligt arvodeskategori A eller arvodeskategori B. 

Normalarvode lämnas under förutsättning att fysioterapeutens behandling i direkt 

kontakt med patienterna i genomsnitt per kalendermånad uppgår till minst 25 

minuter per besök för arvodeskategori A och till minst 20 minuter per besök för 

arvodeskategori B. 

 
Särskilt arvode 
För särskilt tids- eller kostnadskrävande åtgärder lämnas särskilt arvode. Särskilt 

arvode lämnas under förutsättning att den tid som går åt för denna åtgärd i direkt 

kontakt med patienterna i genomsnitt per kalendermånad uppgår till minst 50 

minuter per besök för arvodeskategori A och 40 minuter per besök för 

arvodeskategori B. 

Enkelt arvode 
Enkelt arvode lämnas för enklare undersökningar och behandlingar som utförs av 

fysioterapeuten själv eller av assisterande personal.  Behandlingar som utförs av 

assisterande personal ska ske under fysioterapeutens överinseende vilket innebär 

att ansvarig fysioterapeut ska finnas tillgänglig på mottagningen, dvs. på plats och 

i tjänst på mottagningen.  

För att assisterande personal skall kunna rapportera en enkel behandling skall 

arbetsuppgiften vara delegerad i enlighet med föreskriften delegering av 

arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård, SOSFS 1997:14. Utför assisterande 
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personal sådana delegerade uppgifter kan den ordinarie fysioterapeuten samtidigt 

verka med andra patienter inom ramen för de övriga debiteringsgrunderna: 

normalt arvode, särskilt arvode, parallellbehandling eller gruppbehandling.  

Utförda uppgifter där delegering finns kan endast debiteras med enkelt arvode. 

Journalanteckning för varje besök skall finnas. 

 

 


