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Underlag för beslut i fråga om nedsättning av arvode
RS 1698-2020
Bakgrund
Regionstyrelsen har tidigare fattat beslut att sjukgymnast som är verksam enligt
nationella taxan ska återbetala arvoden vars berättigande inte kunnat styrkas i
patientjournalen. I december 2021 fattades besluta att sätta ned
fysioterapiersättning som ej kunde styrkas, tills de begärda arvodena beläggs i
journalen. Beslutet gällde till och med februari 2022.
Månadsuppföljning
Regionen har varje månad besökt sjukgymnasten för att hämta journalkopior för
att bedöma begärda arvodenas berättigande. Vid besöken har dialog förts om
orsaken till att arvoden satts ned, arbetssättet med konceptet för standardiserade
rehabperioder med många besök (beskrivs nedan) samt vad som krävs för att
debitera de olika arvodesnivåerna som finns i förordningen om ersättning för
fysioterapi.
Konceptuellt arbetssätt
Sjukgymnasten har ett konceptuellt arbetsätt med sjukgymnastledd enskild
rehabträning i gym 3-4 ggr/ vecka under rehabiliteringsperioder som kan sträcka
sig över veckor/månader. Få individuella bedömningar om behov av fortsatt rehab
har gjorts under behandlingsperioderna. Journalföringen har varit mycket
knapphändig och det har varit svårt att följa syfte, innehåll delmål, mål,
uppföljning och utvärdering av rehabperioden då få objektiva eller funktionella
mått funnits journalförda. Många besök är täta, där likartade undersökningar och
åtgärder vidtagits med bara några dagars mellanrum.
Dialog har förts med sjukgymnasten att det koncept han arbetar efter inte är i
enlighet med 4 kap. 1 §, Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) där det framgår att
offentligt finansierad hälso- och sjukvårdsverksamhet ska vara organiserad så att
den främjar kostnadseffektivitet.
Förändringar under uppföljningstiden
Journalföringen har förbättrats men har fortsatt stor förbättringspotential för att
styrkea arvodesberättigandet. Antal besök har minskat. Sjukgymnasten avslutar
nu fler patienter än tidigare och fler patienter som rehabtränar självständigt på
gym efter individuellet utprovat träningsprogram. Han försöker att inte jobba enligt
sitt gamla koncept, men fortfarande, trots att patienten förbättrats och har återfått
sin funktionsförmåga samt är smärtfri vilket då innebär att besöket inte är
medicinskt motiverat och arvodesberättigat. Journalföringen har aldrig varit
tillräcklig för att kunna betala ut de särskilda arvoden sjukgymnasten haft anspråk
om ersättning för. Journalföringen saknar uppgifter för att belägga antingen de
specifika insatserna, tidsåtgången eller båda dessa.
Förutsättningar för ersättning
Ersättning lämnas av regionen enligt förordningen (1994:1120) om ersättning för
fysioterapi (FOF). Med fysioterapi avses i 3 § i lagen ersättning för fysioterapi
(LOF) fysioterapeutisk behandling som är föranledd av skada eller sjukdom.
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Arvoden som lämnas enligt förordningen är normalarvode (N), särskilt arvode (S),
Enkelt arvode (E) samt grupp (G).
Särskilt arvode får debiteras för särskilt tids- eller kostnadskrävande insatser
inom det sökt området. Tidsåtgången ska vara i minst 40 minuter i direkt kontakt
med patienten för en specifik insats inom det sökta området. Särskilt arvode kan
sökas för specifika insatser i sju områden. För att uppfylla kravet att debitera
enligt särskilt arvode krävs vidareutbildning motsvarande 45 högskolepoäng inom
det sökta området samt arbetslivserfarenhet i minst två års heltidsarbete under
sista fem årsperioden.
Den berörda sjukgymnasten har sedan många år möjlighet att debitera särskilt
arvode för patienter med skador eller sjukdomar i rörelsesystemet förutsatt att
ovan nämnda kriterier uppfylls.
Utbetalda arvoden
I tabellen nedan ses de arvoden som sjukgymnast begärt att få ersättning för
enligt LOF samt hur många arvoden som utbetalats efter att regionens
månadsgranskning genomförts.

Månad
November
December
januari
februari
Summa

Antal begärda arvoden Antal utbetalada
250
126
85
89
550

andel utbetalda
68
50
39
48
205

27%
40%
46%
54%

Antal S nedjusterade till N
57
33
27
22
139

Övriga åtgärder
Regionen har sommaren 2021 informerat Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
om sjukgymnastens knappa journalföring. Regionen har fått information om att
IVO har öppnat ett ärende. IVO har ännu inte fattat beslut i ärendet.
Skäl för beslutet
Region Västerbotten beslutar att med stöd av 19 § lagen om ersättning för
fysioterapi (1993:1653) att sätta ned den fysioterapiersättningen som begärts av
sjukgymnast vid RE-KO rehabiliteringskonsulterna AB under perioden november
2021-februari 2022.
Regionen ersätter inte sjukgymnasten för 345 begärda arvoden (varav 91
särskilda arvoden, 184 normala arvoden, 24 enkla arvoden samt 47
grupparvoden) för besök som inte är medicinskt motiverade, exempelvis till följd
av att det inte framgår av journal att besöket är på grund av sjukdom eller skada
(LOF 3 §). Ersättning lämnas inte för täta besök där medicinskt motiv till de täta
besöken inte har journalförts. Besök där det framgår medicinskt motiv men där
fysioterapeutisk åtgärd/behandling saknas ersätt inte heller.
Ersättning för 139 av sjukgymnastens begärda ersättningar för särskilt arvode (S)
justeras ner till normalt arvode för besök där medicinskt motiv kan utläsas men i
journalen kan det inte styrkas att det är en specifik insats som tagit 40 min i direkt
kontakt med patienten
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Regionen kommer för perioden mars till september 2022 fortsatt följa att
sjukgymnastens begärda debitering kan styrkas i journalerna samt hålla inne den
del av ersättningen som inte kan styrkas. Regionen kommer löpande under
perioden att bedöma behovet av fortsatt fördjupad uppföljning. Ett nytt beslut kan
efter den aktuella sexmånadersperioden komma att fattas.
Sofie Tängman, verksamhetsutvecklare i hälso- och sjukvårdsförvaltningens stab
samt Henrik Sandberg, regionjurist har deltagit i ärendets slutliga handläggning.
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