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Förtydligande av grundkrav för särskilt 
arvode för privata vårdgivare med 
ersättning enligt lag och förordning om 
ersättning för fysioterapi (LOF & FOF) 

Grundkrav – teoretisk kompetens: 
Någon av följande tre alternativ är möjliga för att uppnå grundkravet gällande 

teoretisk kompetens: 

1. minst 45 hp inom för åtgärden adekvat område1, eller  

2. minst 15 sammanhängande hp inom för åtgärden adekvat område1 samt upp 

till 30 hp övrig högskoleutbildning med tydlig koppling till det sökta området2 

(sammanlagt minst 45 hp), eller  

3. upp till en omfattning och nivå motsvarande 30 hp längre sammanhållen 

utbildning inom för åtgärden adekvat område3 samt minst 15 hp vetenskaps- eller 

forskningsmetodik4.  

1 Med adekvat område avses högskole- och universitetskurser och utbildningar 

inom det specifika området, Se exempel i vägledningsdokumentet. 

2 Med tydlig koppling till det sökta området avses exempelvis vissa 

behandlingsspecifika högskole- och universitetskurser (t ex akupunktur) och 

ämnesöverskridande högskole- och universitetskurser, så som grundläggande 

principer för smärta, pedagogik, hälsofrämjande kurser, folkhälsa (FaR). Se 

exempel i vägledningsdokumentet. 

3 Med längre sammanhållen utbildning avses icke högskolebedriven utbildning 

som avslutas med examen. Se exempel i vägledningsdokumentet. 

4 Med vetenskaps- eller forskningsmetodik avses högskole- eller universitetskurs 

inom området. Detta för att säkerställa att det finns en akademiskt analytisk och 

kritisk kompetens utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Poängen ska vara fristående 

inom ämnet vetenskap eller forskning. 

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/osn11856-161828837-249/native/V%c3%a4gledning%20vid%20bed%c3%b6mning%20f%c3%b6r%20s%c3%a4rskilt%20arvode.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/osn11856-161828837-249/native/V%c3%a4gledning%20vid%20bed%c3%b6mning%20f%c3%b6r%20s%c3%a4rskilt%20arvode.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/osn11856-161828837-249/native/V%c3%a4gledning%20vid%20bed%c3%b6mning%20f%c3%b6r%20s%c3%a4rskilt%20arvode.pdf
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Enbart kurser och utbildningar som är genomförda efter grundutbildningen till 

fysioterapeut beaktas. Kurser understigande en vecka, och som inte ingår i en 

längre sammanhållen utbildning, beaktas ej. 

 

Grundkrav – klinisk kompetens:  
Utöver teorikraven krävs yrkeserfarenhet motsvarande minst två års heltidsarbete 

som fysioterapeut inom för åtgärden adekvat område under de senaste fem åren.  

En fysioterapeut kan vara behörig för särskilt arvode endast inom två områden. 

Om man ansöker om ett tredje område måste fysioterapeuten ange vilket sedan 

tidigare beviljat område man vill avveckla. Tolkningen görs utifrån kravet på 

klinisk kompetens motsvarande två års erfarenhet (100 %) inom området under de 

senaste fem åren. 

 


