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Privata fysioterapeuter anslutna enligt LOF 

 

Ansökan för behörighet för särskilt arvode enligt 
förordningen om fysioterapi 
 
 
Särskilt arvode är ett högre ersättningsbelopp som utgår för särskilt tids- eller kostnads-
krävande specifika insatser inom någon av sju angivna patientgrupper eller 
sjukdomstillstånd. Denna ersättning lämnas under förutsättning att den tid som går åt för 
denna åtgärd i direkt kontakt med patienten i genomsnitt överstiger 50 minuter per besök 
under en kalendermånad för arvodeskategori A och 40 minuter per besök under en 
kalendermånad för arvodeskategori B. 
 
Särskilt arvode lämnas endast till en fysioterapeut som efter fysioterapiexamen har 
genomgått vidarutbildning omfattande 45 hp samt innehar yrkeserfarenhet motsvarar två 
års heltids tjänstgöring inom det sökta området.  
Reglerna återfinns i § 7 och § 8 Förordning (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik. 
Förtydligande av dessa regler kan läsas i dokumentet Vägledning vid bedömning av 
behörighet för särskilt arvode enligt § 7 och § 8 i förordning 1994:1120 om ersättning för 
fysioterapi. 
 
Fysioterapeutens utbildningsnivå och yrkeserfarenhet bedöms av Region Halland. 
Fysioterapeuten ska därför göra en skriftlig ansökan innehållande 

- Legitimationsbevis 
- Meritförteckning (sammanställning av teoretisk och klinisk kompetens) 
- Vidimerat och aktuellt LADOK-utdrag 
- Vidimerade kopior av betyg och intyg 

 
Intyg och betyg på annat språk än svenska ska vara översatta till svenska. 
 
Om den sökande vill åberopa något som inte tydligt framgår av betyg och intyg ska den 
sökande komplettera med kursplan, motivering etc. 
 
Den sökande ska ange omfattning av tjänstgöringsgrad i heltid (t.ex. sex månaders 
halvtidstjänstgöring blir tre månaders heltidstjänstgöring). 
 
I ansökan ska även anges för vilket av de 7 specifika kompetensområden som ansökan avser.  
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Särskilt arvode lämnas för specifika insatser till 
1. patienter med psykisk ohälsa eller psykosomatiska problem, 
2. patienter med sjukdomar eller skador i andningsorganen eller i cirkulationssystemet, 
3. patienter med sjukdomar eller skador i nervsystemet, 
4. patienter med smärttillstånd eller funktionshinder på grund av reumatisk sjukdom, 
5. patienter med skador eller sjukdomar i rörelsesystemet, 
6. barn och ungdomar med funktionshinder eller sjukdom, och 
7. äldre med åldersrelaterade fysiska eller psykiska funktionshinder.  
 
 
Ansökan kommer att beredas av Region Halland och därefter ges skriftligt besked om 
godkännande kommer att ges. 
 
 
 Kurser kortare än 1 vecka beräknas inte  
 Kurser omfattande en vecka, 40 timmar = 1 p och dessa kan tillgodoräknas om de stärker 

kunskapen inom sökt område. Max 3 p kan räknas. 
 Kongresser/konferenser beräknas inte. 
 
 
Ansökan insändes till Christina Ederberg Regionkontoret, Box 517, 301 80 Halmstad. 
 
 
 
 
 
För Region Halland 
 
 
Christina Ederberg 


