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INTEGRERAD REHABILITERING, FÖRTYDLIGANDE 

Villkor för anställning/kontrakt, fler kan kontrakteras 

Vårdcentralen ska anställa eller kontraktera som underleverantörer 

fysioterapeuter/sjukgymnaster enligt förteckningen ”Kalkylerad ersättning och 

anställning för fysioterapeut per vårdcentral”. 

Blanketten ”Kontrakt integrerad rehabilitering” ska fyllas i och skickas in till 

vårdvalsenheten, Landstingskontoret, ing 4, 721 89 Västerås.  

Om rekryteringen inte lyckas fullt ut erhålls inte full ersättning. 

Fler underleverantörer kan kontrakteras på hel- eller deltid efter överenskommelse 

med leverantören. 

Det är möjligt och ibland önskvärt att vårdcentraler samverkar kring rekrytering av 

fysioterapeut. Det gäller de mindre vårdcentralerna eller vårdcentraler som ligger 

geografiskt nära varandra. Men även andra vårdcentraler kan samverka kring 

rekryteringen. Kan ge fördelar i ökad kompetens och mindre sårbarhet vid frånvaro. 

Kan bli lättare att fylla upp partiella delar av en tjänst. 

Kompetenstillägg 

För fysioterapeuter med hög kompetens, minst 9 års dokumenterad erfarenhet efter 

fysioterapeut/sjukgymnastexamen och minst 60 högskolepoäng (hp) betalas extra 

ersättning ut om 100 000 kr. Utbildningarna bedöms enligt SKL´s vägledning vid 

bedömning av behörighet för särskilt arvode. 

Längre sammanhållna utbildningar som inte är högskoleutbildningar kan godkännas 

och räknas om till poäng, t.ex. OMT m.fl. Även här görs bedömningen enligt SKL´s 

vägledning. De 60 högskolepoängen kan finnas inom alla specialistområden. 

Kompetenstillägget betalas ut även för fysioterapeut som har en partiell 

anställning/kontraktering under förutsättning att anställningen/kontrakteringen inte 

understiger 16 timmar per vecka. 

Fysioterapeuter ska dokumentera i Cosmic oavsett om man är anställd eller 

kontrakterad. Övergång till Cosmic sker löpande under 2017. 

Studenter 

Varje termin ska primärvården tillhandahålla ca 25 platser VFU, verksamhetsförlagd 

utbildning, från Mälardalens högskola. Detta åtagande ska säkras upp i de avtal som 

tecknas med privata fysioterapeuter. Under hösten 2016 sker fördelningen av de 

studenter som kommer ut på sin VFU under vårterminen 2017. 
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Fysioterapeuter med samverkansavtal 

Avtal kan tecknas med fysioterapeuter med samverkansavtal. Fysioterapeuterna 

ansöker då hos om ”vilande” samverkansavtal på hel- eller deltid. 

Överenskommelsen om ”vilande avtal” gäller så länge fysioterapeuten är anställd 

eller kontrakterad och med samma ”tjänstgöringsgrad” som anställningen eller 

kontrakteringen har. 

Samverkan 

Två eller flera vårdcentraler kan tillsammans ha fysioterapeuter anställda eller som 

underleverantörer till vårdcentralen. 

Det ska också vara möjligt att etablera samarbete mellan olika vårdcentraler i 

bemärkelsen att enstaka patienter med specifika rehabiliteringsbehov, för vilken 

kompetens inte finns tillgängligt på den egna vårdcentralen, ska kunna hänvisas till 

annan vårdcentral som finns tillgänglig inom rimligt geografiskt avstånd inom länet. 

Reglering av ersättning mellan remitterande/hänvisande vårdcentral och mottagande 

vårdcentral överenskommes mellanberörda vårdcentraler. Belopp för reglering är 

likvärdigt med det belopp som anges i Regelbok 6.2, Precisering av ekonomiska 

ersättningar, patient listad på annan vårdcentral i länet. 

Lokaler 

I grunddokumentet specificeras lokalkraven: 

Det sista steget i integrationen innebär krav på viss fysisk placering av 

fysioterapeuten på vårdcentralerna från 2018-01-01. Vårdcentralen ska för sin 

fysioterapiverksamhet ha specifikt tilldelade rum i en omfattning som tillgodoser 

behovet av undersökningar och bedömning, inkl nödvändig utrustning. 

Utöver ovanstående grundkrav ska Vårdcentralen erbjuda lokaler med adekvat 

utrustning för rehabilitering och träning. Lokalerna kan erbjudas antingen på 

vårdcentralen, eller på den fysioterapi- mottagning som vårdcentralen väljer att 

kontraktera. Lokaler på fysioterapi-mottagningen utanför vårdcentralen ska erbjudas 

med god/rimlig geografisk tillgänglighet för den listade befolkningen. 

 


