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Svensk författningssamling

 

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

 

utfärdad den 23 november 2000.

Regeringen föreskriver att 4, 5 och 7–10 §§ förordningen (1994:1120) om
ersättning för sjukgymnastik skall ha följande lydelse. 

 

4 §

 

1

 

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 238 610 000

 

Arvodeskategori B 238 840 000

 

5 §

 

2

 

Om sjukgymnastikersättning till en sjukgymnast och vikarie i dennes
verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt uppbu-
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 100  760 000

 

Arvodeskategori B 100 1 050 000
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Senaste lydelse 1999:1371.
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7 §

 

3

 

För de särskilt tids- eller kostnadskrävande åtgärder som anges i andra
stycket lämnas särskilt arvode med högst 620 kronor för arvodeskategori A
och högst 520 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 specifika insatser till 

1. patienter med psykisk ohälsa eller psykosomatiska problem,
2. patienter med sjukdomar eller skador i andningsorganen,
3. patienter med sjukdomar eller skador i cirkulationssystemet,
4. patienter med sjukdomar eller skador i nervsystemet,
5. patienter med smärttillstånd eller funktionshinder på grund av reuma-

tisk sjukdom,
6. patienter med skador eller sjukdomar i rörelsesystemet, 
7. barn och ungdomar med funktionshinder eller sjukdom,
8. äldre med åldersrelaterade fysiska eller psykiska funktionshinder. 

 

7 a §

 

4

 

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 434 kronor för arvodeskategori A och högst 364
kronor för arvodeskategori B. Reducerat särskilt arvode lämnas under förut-
sättning att summan av lämnat arvode till sjukgymnasten och vikarien under
kalenderåret inte överstiger det ersättningstak som anges i 5 §. 

 

8 §

 

Särskilt arvode enligt 7 § för åtgärderna 1–8 lämnas endast till en sjuk-
gymnast med minst 30 poängs högskoleutbildning inom för åtgärden adek-
vat område. Av dessa kan upp till 20 poäng bytas ut mot längre sammanhål-
len utbildning av motsvarande omfattning.

Utöver utbildning enligt första stycket krävs yrkeserfarenhet motsvarande
minst två års heltidsarbete som sjukgymnast inom för åtgärden adekvat om-
råde under de senaste fem åren. 

 

9 §

 

Vid behandling i grupp, där sjukgymnastens behandlingsprogram rik-
tar sig till samtliga patienter i gruppen, vilka är i behov av samma typ av be-
handling, lämnas enkelt arvode med 100 kronor för varje patient oberoende
av antalet patienter i gruppen. Under de förutsättningar som anges i 5 § läm-
nas reducerat enkelt arvode med högst 40 kronor för varje patient.

 

10 §

 

Vid behandling av flera patienter parallellt med helt eller delvis indi-
viduellt utformade program (parallellbehandling) lämnas normalarvode en-
ligt 4 eller 5 § för sådana åtgärder om högst tre patienter behandlas samti-
digt. I annat fall lämnas ersättning som för gruppbehandling enligt 9 §.

 

1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2001.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sjukgymnastisk behandling som

har lämnats före ikraftträdandet.
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Senaste lydelse 1999:1371.
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Senaste lydelse 1999:1371.
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SFS 2000:1034

 

3. En sjukgymnast som vid ikraftträdandet uppbär särskilt arvode är berät-
tigad att göra detta utan att uppfylla kraven i 8 §. 

4. En sjukgymnast med steg 3-utbildning i ortopedisk manuell terapi skall
till utgången av år 2005 anses uppfylla utbildningskravet för åtgärd 6 enligt
7 §.

På regeringens vägnar
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