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Särskilt arvode
Särskilt arvode är en debiteringsgrund för särskilt tids- och kostnadskrävande åtgärder
kopplat till fysioterapeutens kompetens.
Ersättning enligt särskilt arvode lämnas endast till en fysioterapeut med samverkansavtal
enligt Lag om ersättning för fysioterapi (1992:1652) och som uppfyller, enligt §§ 7 och 8 i
Förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi, uppställda krav på vidareutbildning och
yrkeserfarenhet (se nedan). Ersättning utbetalas även till vikarie som är godkänd för särskilt
arvode under förutsättning att vikariatsgivaren innehar särskilt arvode.
OBS! I samma lag, som nämnts ovan, beskrivs i 16 § att ”Normalarvodet är ett enhetligt
arvode för den huvudsakliga delen av behandlingarna i verksamheten”. Således ska
normalarvode utgöra majoriteten av arvoderingarna.
Ansökningsförfarande
För ansökan ska särskild ansökningsblankett fyllas i, länk…
Ansökningsblanketten tillsammans med kopior på utbildnings- och tjänstgöringsbevis som
åberopas insändes till:
Region Skåne
Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning
291 89 Kristianstad
OBS! Endast komplett ansökan med vidimerade utbildnings- och tjänstgöringsbevis
hanteras.
Beslut om rätt att få debitera särskilt arvode fattas av Enheten för uppdragsstyrning.
Bedömning sker en gång i kvartalet. Vid beviljande sätts datum för när särskilt arvode ska
börja gälla med start första dagen i ny kalendermånad.
Grundkrav - Yrkeserfarenhet
Det krävs yrkeserfarenhet motsvarande minst två års heltidsarbete som fysioterapeut inom för
åtgärden adekvat område under de senaste fem åren.
Åberopad yrkeserfarenhet inom för åtgärden adekvat område ska kunna styrkas med skriftligt
intyg utfärdat av verksamhetschef/motsvarande.

Grundkrav - Utbildning
Särskilt arvode lämnas endast till en fysioterapeut med minst 45 poängs högskolepoäng inom
för åtgärden adekvat område.
Kurser understigande en vecka och som inte ingår i en längre sammanhållen utbildning
beaktas inte och behöver därför inte redovisas/bifogas ansökan.
Adekvata utbildningar
Region Skåne följer ”Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt §§ 7
och 8 i Förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi”, se länk, flik särskilt arvode.
Vägledningen är framtagen av Fysioterapeuterna, Landstingen och Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL).

