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Vårdval fysioterapi, fysioterapeut med specialistkompetens 

Bakgrund 
Förfrågningsunderlagen för vårdvalen inom Region Värmland (vårdval vårdcentral och vårdval 

fysioterapi) revideras årligen. Vid Regionfullmäktige 22-06-08 beslutades förfrågningsunderlagen för 

2023. En del i revideringen innebär att det inom vårdval fysioterapi finns möjlighet för en 

verksamhetschef att ansöka om höjd ersättning och utökat uppdrag för fysioterapeut med 

specialistkompetens enligt fysioterapeuternas specialistordning. 

 

Förfrågningsunderlag, del 2 Fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering 

2.7.2 Specialistkompetens enligt specialistordning 
Under 2023 prövas möjligheten inom vårdvalet, att en verksamhet som bemannar med fysioterapeut som 
har specialistkompetens, har möjlighet att ansöka om en höjd ersättning med 72 000 kr per år och 
heltidsresurs specialistfysioterapeut. Förutsättningarna är att prestationskravet för heltidstjänst bibehålls, 
samtidigt som specialistfysioterapeuterna handleder, utbildar och erbjuder mentorskap till kollegor under 
specialistutbildning i första hand inom region Värmland. Specialistfysioterapeut ska dessutom vara ett 
kompetensstöd till hela regionen samt ha ett fördjupat ansvar att initiera och delta i utvecklingsarbeten 
inom yrket.  
 
För att få till ovan arbetssätt krävs samarbete med specialistfysioterapeuter, utvecklingsledare inom Vårdval 
fysioterapi och chefer. En löpande uppföljning av tid och innehåll gällande uppdraget inom handledning, 
utbildning och utvecklingsarbete både kopplat till fysioterapeuter under specialistutbildning samt ett 
kompetensstöd inom fysioterapi i Region Värmland kommer göras under året. 

 

Specialistkompetens inom vårdvalet behövs för att möta dagens och morgondagens krav på hälso- 

och sjukvården. Det stämmer också väl överens med implementeringen av kunskapsstyrningen, nära 

vård och karriärsutvecklingsmodellen för fysioterapeuter (finns på intranätet). Arbete pågår också för 

att på sikt kunna erbjuda fysioterapeuter att söka specialistutbildningstjänster (jmf med möjligheten 

för en sjuksköterska att söka en specialistutbildningstjänst). I hela Region Värmland finns i dagsläget 

endast någon enstaka fysioterapeut med påbörjad specialistutbildning, men det finns flera 

medarbetare som har kurser på avancerad nivå med målbilden magister/master och eventuellt 

specialistutbildning. 

 

Syfte och mål 
• Syftet med detta dokument är att förtydliga och möjliggöra ett uppdrag som fysioterapeut 

med specialistkompetens inom vårdval fysioterapi.  

• Målet med att införa detta uppdrag är att fysioterapeut som har specialistkompetens, ska 

bidra med kompetens till kollegor, chefer och vårdvalsenheten.  Detta är ett led i att säkra 

god vårdkvalitet och hög patientsäkerhet.  

Ekonomiska förutsättningar 
En höjd ersättning med 72 000 kr per år och heltidsresurs specialistfysioterapeut, betalas ut 6000 kr 

per månad. Inga andra ersättningar betalas utöver detta, exempelvis reseersättning.  

I övrigt gäller samma ekonomiska förutsättningar och krav som inom ordinarie uppdrag för vårdval 

fysioterapi, både vad det gäller SAL och uppfyllnad av ordinarie prestationskrav.  

https://www.fysioterapeuterna.se/utbildningar/specialistordningen/
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Ansökan 
• För att söka en höjd ersättning för specialistfysioterapeut ska verksamheten ha avtal med Vårdval 

fysioterapi Region Värmland. Verksamhetschef för vårdgivaren står för ansökan.  

• Medarbetaren ska ha specialistkompetens inom minst ett område enligt fysioterapeuternas 

specialistordning.  

• Ansökan gäller för 2023 och efter godkännande beslut från Region Värmland görs en plan för 

extra uppdrag som specialistfysioterapeut samt uppföljning av detta. 

• Ansökan görs i den blankett som finns på vårdgivarwebben. 

• Efter godkännande av ansökan görs en handlingsplan med aktiviteter, tidplan och uppföljning för 

2023. Mall för handlingsplan finns i ansökningsblanketten. 

Uppdrag som fysioterapeut med specialistkompetens 
Efter godkännande av ansökan så ansvarar fysioterapeut med specialistkompetens och utvecklingsledare 

från vårdvalsenheten, för att en handlingsplan för uppdraget upprättas. Handlingsplanen ska också 

kommuniceras med vårdvalsrådet och eventuellt andra intressenter.  I handlingsplanen fastställs aktiviteter 

som fysioterapeut med specialistkompetens ska utföra under året, samt en tidsplan för detta och 

uppföljning.  

 

Handlingsplanen behövs också för att prioritera aktiviteter utifrån de förutsättningar och behov som finns 

för kommande år exempelvis finns några fysioterapeuter under specialistutbildning? Finns det 

fysioterapeuter som är i behov av annan handledning eller mentorskap? Kommer det nationella eller 

regionala kunskapsstöd som ska implementeras? Finns det behov av utbildning för nätverket inom vårdval 

fysioterapi? Finns det behov av annan internutbildning? Finns det behov av specialiststöd till chefer eller 

vårdvalsenheten?  Utvecklingsledare på vårdvalsenheten ansvarar för att undersöka förutsättningar och 

behov för året. 

 

Utifrån förutsättningar och behov, innehåller uppdraget aktiviteter inom ett eller flera av följande 

områden: 

• Handleder kollegor under specialistutbildning, i första hand inom region Värmland. 

• Handleder kollegor under magister/master eller enstaka kurser på avancerad nivå samt vara 

bollplank för inspiration för fortsatta studier.  

• Erbjuder kollegor rådgivning och/eller att vara bollplank i det kliniska patientarbetet. 

• Erbjuda second opinion, där både patient och fysioterapeut deltar. 

• Kompetensstöd till chefer inom vårdval fysioterapi och vårdvalsenheten. Exempelvis få uppdrag 

att presentera aktuellt evidensläge för diagnosområde X och göra en översyn/revidering av 

befintliga kunskapsstöd. 

• Implementeringsuppdrag inom kunskapsstyrningen. 

• Bidra med kompetens på nätverksträffarna inom vårdval fysioterapi 

 

Handlingsplanen för fysioterapeut med specialistkompetens måste vara rimlig i förhållande till 

tidsaspekten och fysioterapeutens kompetensområde. Rimlig tidsåtgång för 2023 är max 16 

timmar/månad (ej under semesterperioder). I handlingsplanen uppskattas tidsåtgång per aktivitet, som 

också följs upp under året. Uppföljning av handlingsplanen görs av fysioterapeut med specislistkompetens 

och utvecklingsledare vårdvalsenheten.  

 

Vid frågor kontakt Vårdvalsenheten: vardval.fysioterapi@regionvarmland.se 

mailto:vardval.fysioterapi@regionvarmland.se

