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Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att lämna yttrande enligt förslaget.

Sammanfattning
I promemorian föreslås ändringar i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) och lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi (LOF).
Utredaren föreslår smärre justeringar i den nationella taxan, reglering av
heltidskrav, ökade krav på verksamheterna att delta i kvalitetsarbete och
lämna ut patientjournaler, ökade möjligheter till sanktioner och överklaganden samt en fortsatt statlig styrmodell.
Region Norrbotten ställer sig överlag negativ till utredningens förslag.
Region Norrbotten ser dock positivt på de förslag som leder till en ökad möjlighet till uppföljning av privata vårdgivare.
Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2019.

Ärendet
Bakgrund
Privatpraktiserande läkare och fysioterapeuter kan få ersättning från landsting/regioner för mottagningsverksamhet enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) och lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi
(LOF). Lagstiftningarna LOL och LOF behandlar inte bara ersättning för
vård och behandling utan även andra områden som avtal, etablering av verksamhet, krav på verksamheten, verksamhetsuppföljning mm.
I Norrbotten fanns 2017 24 verksamma läkaretableringar och 58 verksamma
fysioterapi- (sjukgymnast-) etableringar. Region Norrbottens nettokostnad
för verksamheten privata vårdgivare enligt nationella taxan var totalt ca 99,4
mnkr 2017.
Förslag i promemorian
I promemorian föreslås att avsteg från heltidskravet samt från kravet på att
läkaren eller fysioterapeuten inte får vara anställd i något landstings/regions
hälso- och sjukvård skall kunna göras via ett avtal mellan vårdgivaren och
landstinget/regionen.
Utredaren föreslår att det ska ställas krav på medverkan till att den egna
verksamheten kan följas upp och utvärderas inom ramen för landsting-
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ets/regionens systematiska kvalitetsarbete. Dessutom föreslås vårdgivaren
vara skyldig att till landstinget/regionen lämna ut patientjournal.
Det föreslås även att landstinget/regionen ska få kontrollera verksamhetens
kvalitet och effektivitet samt att rätt ersättning betalats ut. Landstinget/regionen ska kunna förelägga läkaren respektive fysioterapeuten att
fullgöra sina skyldigheter. Föreläggandet ska kunna förenas med vite. Om ett
föreläggande inte följs och underlåtenheten innebär allvarlig ekonomisk
skada ska landstinget/regionen kunna stoppa utbetalning av ersättning.
Efter att promemorian presenterats fick utredningen Samordnad utveckling
för god och nära vård (S 2017:01) ett tilläggsuppdrag. Tilläggsuppdraget
avser bland annat att utreda och föreslå hur läkare och fysioterapeuter verksamma enligt LOL och LOF ska kunna integreras i den ordinarie primärvården/öppenvården och dess vårdvalsystem i motsvarighet med övriga förändringar som sker inom hälso- och sjukvården. Uppdraget ska slutredovisas
senast den 31 mars 2020.
Bilagor:
Ds 2018:31 Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi
Protokollsutdrag skickas till:
Verksamhetsdirektör
Divisionschef närsjukvård
Divisionschef länssjukvård
Ekonomi- och planeringsdirektör
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