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Svensk författningssamling

 

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1120) om 
ersättning för sjukgymnastik;

 

utfärdad den 3 december 1998.

Regeringen föreskriver att 3–7 a §§ förordningen (1994:1120) om ersätt-
ning för sjukgymnastik skall ha följande lydelse.

 

Normalarvode

3 §

 

1

 

Normalarvode och reducerat normalarvode lämnas enligt arvodeskate-
gori A eller arvodeskategori B. Arvodeskategori B avser ensampraktiserande
eller samverkande sjukgymnaster med assisterande personal, flera behand-
lingsrum och kvalificerad utrustning. Arvodeskategori A avser övriga sjuk-
gymnaster.

Sjukgymnasten skall till landstinget anmäla vilken arvodeskategori som
gäller för verksamheten. Ändring skall anmälas minst sex månader innan
den börjar gälla.

 

4 §

 

2

 

För annan sjukgymnastisk behandling än sådan som anges i 6 och
7 §§ lämnas normalarvode med högst de belopp som anges i tabellen. Nor-
malarvode lämnas under förutsättning att

1. sjukgymnastikersättning till en sjukgymnast och vikarie i dennes verk-
samhet sammanlagt under ett kalenderår inte överstiger det belopp för sam-
manlagt uppburet arvode som anges i tabellen, och

2. sjukgymnastens behandling i direkt kontakt med patienterna i genom-
snitt per kalendermånad uppgår till minst 25 minuter per besök för arvodes-
kategori A och till minst 20 minuter per besök för arvodeskategori B.

 

Normalarvode Sammanlagt

 

kronor uppburet arvode kronor

 

Arvodeskategori A 222 570 000
Arvodeskategori B 222 780 000

 

5 §

 

3

 

Om sjukgymnastikersättning till en sjukgymnast och vikarie i dennes
verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt uppbu-
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ret arvode enligt 4 §, lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder
med högst de belopp som anges i tabellen. Reducerat normalarvode lämnas
under förutsättning att summan av lämnat arvode till en sjukgymnast och vi-
karie i dennes verksamhet under kalenderåret inte överstiger det ersättnings-
tak som anges i tabellen.

 

Reducerat normal- Ersättningstak

 

arvode kronor kronor

 

Arvodeskategori A 83 700 000
Arvodeskategori B 83 960 000

 

Enkelt arvode

6 §

 

4

 

För enklare undersökningar och behandlingar, såsom enbart kondi-
tionstest, efterkontroll, apparatbehandling eller mindre omfattande tejpning
som utförs av sjukgymnasten eller under dennes överinseende, lämnas enkelt
arvode med högst 80 kronor per patientbesök. Under de förutsättningar som
anges i 5 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 30 kronor.

 

Särskilt arvode

7 §

 

5

 

För de särskilt tids- eller kostnadskrävande åtgärder som anges i andra
stycket lämnas särskilt arvode med högst 560 kronor för arvodeskategori A
och högst 470 kronor för arvodeskategori B. Särskilt arvode lämnas under
förutsättning att den tid som går åt för denna åtgärd i direkt kontakt med pa-
tienten i genomsnitt överstiger 50 minuter per besök under en kalendermå-
nad för arvodeskategori A och 40 minuter per besök under en kalendermå-
nad för arvodeskategori B. Särskilt arvode lämnas för

1. psykomotorisk behandling,
2. psykodynamisk kroppsterapi,
3. omfattande bedömning eller behandling av patienter med komplicerad

hjärt- eller lungsjukdom,
4. neurologisk utredning eller habiliteringsutredning eller behandling av

svåra funktionsrubbningar eller smärttillstånd,
5. omfattande reumatologisk bedömning eller behandling av patienter

med betydande nedsättning av rörelsefunktion eller svåra smärttillstånd,
6. specifik funktionsdiagnostik eller behandling innefattande analys av

smärta, ledmuskel eller perifer nervfunktion inom rörelse- och stödjeorga-
nen.

 

7 a §

 

6

 

Om sjukgymnastikersättning till en sjukgymnast eller vikarie i den-
nes verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt
uppburet arvode enligt 4 §, lämnas reducerat särskilt arvode för de åtgärder
som anges i 7 § med högst 336 kronor för arvodeskategori A och högst 282
kronor för arvodeskategori B. Reducerat särskilt arvode lämnas under förut-
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sättning att summan av lämnat arvode till sjukgymnasten och vikarien under
kalenderåret inte överstiger det ersättningstak som anges i 5 §.

 

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sjukgymnastisk behandling som

avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)
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