1 (1)
Datum

Diarienr

2016-06-16

LTV160910-1
Er beteckning

Interpellationssvar
SVAR PÅ INTERPELLATION ANG PRIMÄRVÅRDSREGLER FÖR FYSIOTERAPI (LTV 160910)
Malin Gabrielsson (KD) ställer i en interpellation frågor kring konsekvenser av nya
regler för fysioterapi.
Hur ser risk- och konsekvensanalysen ut för att säkra träningsmöjligheter och tillgång
till fysioterapi om företag läggs ner?
På vilket sätt anser majoriteten att de nya reglerna stödjer patientens rätt att välja
annan vårdgivare, utifrån gällande patientlag?
På vilket sätt främjar de nya reglerna en starkare samverkan med näringslivet?
En risk- och konsekvensbedömning för förslaget att integrera fysioterapi i
primärvården var en del av det underlag du som LS-ledamot tagit del av inför
beslutet, och som även finns tillgängligt på landstingets hemsida. Ett utdrag bifogas
detta svar. En risk- och konsekvensanalys kan dock inte göras för att säkerställa ett
specifikt resultat, det är en bedömning av möjliga effekter.
Genom att länets vårdcentraler har uppdrag och ersättning (på motsvarande nivå
som idag) säkerställs tillgång till fysioterapi och träningsmöjligheter. Detta utan
bedömning av driftsform för uppdraget.
Med de ändrade reglerna kommer det uppskattningsvis att finnas 39 privata
fysioterapeuter att välja helt fritt. Patient som önskar välja fysioterapeut har alltså
fortfarande både rätt och möjlighet att göra detta, även om antalet fysioterapeuter
att välja mellan minskar.
Samverkan med företag är inte avhängigt en avtalsrelation mellan landstinget och
företagen. Till följd av förändringen kommer landstinget som huvudman att ha färre
avtal med privata aktörer inom vården. Istället kommer vi att ha runt 15 nya avtal
mellan privata fysioterapiföretag och privata vårdcentraler som tidigare inte funnits.
Landstinget kommer att ha en nära kontakt och samverkan med dessa privata
vårdgivare, då de är utförare av en del av primärvårdens uppdrag. Genom den
utvecklingsenhet för fysioterapeuter som inrättas som en del av förändringen,
kommer landstinget att samverka närmare med de fysioterapeuter som verkar i
primärvårdens uppdrag än man gör med privata fysioterapeuter idag.
Med detta anser jag interpellationen besvarad.
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