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Vilande etableringar enligt lagen om
läkarvårdsersättning samt lagen om ersättning för
sjukgymnastik i samband med vårdval
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämnden infört
vårdval inom flera områden samt har även i uppdrag att utreda och införa
vårdval inom ytterligare områden som specialiserad sjukgymnastik.
I detta ärende redovisas möjligheten för verksamma vårdgivare enligt lagen
(1993:1651)om läkarvårdsersättning (LOL) och sjukgymnaster verksamma
enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik (LOS) att ansöka
om att ha sin etablering vilande under en tidsbegränsad period för att vara
verksamma inom något av de vårdvalsområden som införts eller ska
införas. Vidare behandlas frågor om behörighet att fatta beslut i denna typ
av ärenden.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2011-12-14

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

fastställa möjligheten för verksamma vårdgivare enligt LOL och LOS
att få ha sin verksamhet vilande enligt de nedan fastställda villkoren

att

uppdra till förvaltningen att besluta i ärenden om vilande etableringar

att

omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens motivering till förslaget
Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att ge förvaltningen uppdrag att
utreda och införa vårdval inom flera områden. Vårdval inom allmänmedicin
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infördes 2008. Sedan dess har vårdval införts inom bland annat områdena
ögonsjukvård, gynekologi i öppenvård, öron- näs och halssjukdomar samt
inom hud- och könssjukdomar. Läkare verksamma enligt LOL har visat
intresse för att övergå till landstingets vårdvalsmodell. Förvaltningens
långsiktiga målsättning är att underlätta en sådan övergång för vårdgivare
verksamma enligt LOL och LOS.
Idag är läkare verksamma enligt LOL förhindrade att vara verksamma inom
vårdval med bibehållen rätt att återgå till verksamhet enligt LOL. Detta på
grund av det krav om heltidsverksamhet som regleras i 8 § LOL samt krav i
Allmänna villkor avsnitt 9 där det framgår att det inte är tillåtet att uppbära
ersättning från de två ersättningssystemen. I det fall en verksam läkare
enligt LOL väljer att vara verksam inom vårdval kan dennes rätt till
läkarvårdsersättning enligt LOL upphöra då han/hon samtidigt inte
kommer att uppfylla kravet om heltidsverksamhet enligt 8 § LOL.
För att underlätta för verksamma läkare enligt LOL att övergå till vårdval
föreslår förvaltningen att vårdgivaren skriftligen ansöker om att ha sin
etablering vilande. Därefter får läkaren genom ett särskilt beslut från
förvaltningen en bekräftelse på att etableringen får vara vilande. Beslutet
ger vårdgivarna möjlighet att under en begränsad tidsperiod om längst fyra
år ha sin rätt till läkarvårdsersättning enligt LOL vilande, möjligheten ska
begränsas till en gång. Av beslutet ska framgå under vilken tidsperiod
etableringen är vilande samt under vilka förutsättningar läkaren har rätt att
återgå till verksamhet enligt LOL. Har läkaren inte återgått till sin
verksamhet enligt LOL inom den tidsperiod som framgår av beslutet
förfaller rätten att verka enligt LOL. I det fall en läkare avser att återgå till
sin verksamhet enligt LOL ska detta meddelas två månader innan
återgången sker. Vid återgången kommer läkarens takersättning att
fastställas efter särskild beräkning för det år återgången sker.
Förvaltningen har även fått uppdrag att införa vårdval för specialiserad
sjukgymnastik inom Stockholms läns landsting. När detta vårdval har
införts föreslås att möjlighet med vilande verksamhet enligt ovan även ska
erbjudas sjukgymnaster verksamma enligt LOS.

Delegation av beslut
Förvaltningen föreslår att beslut att bevilja eller avslå en ansökan om
vilande verksamhet enligt LOL och LOS ska delegeras till förvaltningen.
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Beslutet kan enligt förvaltningens uppfattning överklagas enligt
kommunallagens 10 kap d.v.s. att vårdgivaren har enbart möjlighet att
begära laglighetsprövning av landstingets beslut.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet kan medföra något ökade kostnader då det inom LOL och LOS
finns ett ersättningstak, vilket saknas inom de vårdvalsområden som har
införts.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Beslutet medför möjlighet för förvaltningen till förbättrad uppföljning av
vårdgivare som övergår till att vara verksamma inom vårdval.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Beslutet medför oförändrade konsekvenser för jämställd och jämlik vård.
Miljökonsekvenser
Beslutet medför oförändrade konsekvenser för miljön.
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