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INFORMATION FRÅN VÅRDVAL PRIMÄRVÅRD - NR 8/22 

Bemanning och ersättning Fysioterapi  

Under pandemin infördes flera tillfälliga lösningar för ökad flexibilitet att hantera den 

pressade situationen på vårdcentralerna. Bland annat gavs dispens från kravet på 

bemanning av fysioterapeuter enligt dimensionering. Från 2022 gäller återigen 

Primärvårdsprogrammets dimensioneringskrav. Utöver att bemanna enligt 

dimensionerad miniminivå ställs följande krav på vårdcentralerna enligt 

Primärvårdsprogrammet och instruktion Fysioterapi inom LOV Primärvård dok.nr. 

35918: 

• Varje förändring i bemanning ska rapporteras av vårdcentralens 

verksamhetschef på mall Redovisning av vårdcentralens bemanning 

fysioterapi, dok.nr. 50293.  

• När en fysioterapeut har en frånvaro som kan förväntas bli mer än 30 dagar, 

ska vårdcentralen omgående rapportera hur man löser bemanningen om den 

kommer att understiga kontrakterad miniminivå.  

Vi har uppmärksammat att många vårdcentraler inte meddelat förändringar i 

bemanning samt att flera vårdcentraler inte når upp till minimikravet. Vi har även 

haft flera fall då vårdcentraler redovisat till oss att de inte kan uppfylla krav på 

bemanning pga att de inte lyckats rekrytera. Statistik över antal besök och patienter 

som får träffa fysioterapeut visar stora skillnader mellan vårdcentralerna. Vi vidtar nu 

följande åtgärder: 

• Alla vårdcentraler som inte lämnat redovisning av bemanning fysioterapi som 

är aktuell uppmanas att fylla i redovisning och skicka till 

helena.lagerlof@regionvastmanland.se Mall för redovisning och instruktion 

finns på vårdgivarwebben: Fysioterapi i primärvården - Region Västmanland 

(regionvastmanland.se) 

• I de fall som dimensioneringens krav inte uppfylls kommer Vårdval 

Primärvård föra en dialog med vårdcentralen kring möjliga åtgärder samt 

reglera den fasta ersättningen under den tid som bemanningen understiger 

miniminivån. 

Med vänlig hälsning 

Maria Martinsson 

Verksamhetschef Vårdval primärvård 
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