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Regler om ersättning från nationella taxan
För privat verksamma läkare finns möjlighet att få offentlig ersättning enligt lagen om läkarvårdsersättning, LOL. 
Lagen reglerar etableringen av privat verksamhet för nationellt ersättningssystem, så kallad nationella taxan.

För att få ersättning enligt nationella taxan 
måste det antingen ske genom att läkaren 
har ingått ett samverkansavtal med sjuk-
vårdshuvudmannen eller via övergångsbe-
stämmelserna till LOL.

ner kan läkaren dock göra undantag från 
heltidskravet och anlita vikarie. Läkaren 
får inte vara anställd i ett landsting eller i 
ett bolag eller annan juridisk person inom 
hälso- och sjukvården som landstinget har 
ett rättsligt inflytande i. 

En förhöjd ersättning lämnas till läkare 
som är verksamma i vissa glesbygdsområ-
den. Det finns sedan den 1 juli 2007 ingen 
åldergräns för ersättning enligt de båda 
ersättningslagarna.

Tillsyn av verksamheten
Läkarna ska medverka till att den egna 
verksamheten kan följas upp och utvärde-
ras. De ska årligen lämna en redovisning 
till Socialstyrelsen och landstinget med 
uppgifter om mottagningens medicintek-
niska utrustning, antalet patientbesök och 
vårdåtgärder. 

Landstingen har, med stöd av paragraf 
26 i LOL, ett stort utrymme att kontrollera 
begärd ersättning samt utföra uppföljning. 
Läkaren måste på begäran lämna upplys-
ningar och visa upp patientjournaler samt 
övrigt material som rör undersökning, vård 
eller behandling av en patient, för att veri-
fiera att rätt ersättning har erhållits. 

Ersättningsetablering 
Sedan april 2009 är det möjligt för privat-
praktiserande läkare på nationella taxan 
att överlåta sina mottagningar. En sådan 
så kallad ersättningsetablering anmäls till 
landstinget, som publicerar en ansöknings-
inbjudan. Av inbjudan eller underlaget ska 
det framgå bland annat vilka villkor som 
det nya avtalet ska innehålla. Utgångs-
punkten är att det ska innehålla motsvaran-
de villkor som den tidigare läkaren hade. 

Landstinget ska fatta beslut om att ingå 
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Överklagande från Läkarförbundet               

Läkarförbundet har drivit ett principiellt fall 
till domstolsprövning och nått framgång. 

En läkare med specialitet i invärtes medi-
cin köpte en ersättningsetablering och 
ansökte om att ingå samverkansavtal med 
landstinget i Norrbotten. Med motivering-
en att han hade rätt till offentlig ersättning 
enligt lagen om valfrihetssystem LOV, 
nekade landstinget honom detta.  

Läkarförbundet överklagade beslutet och 
domstolsbeslutet blev till läkarens fördel 
med följande motivering:

…” Förvaltningsrätten bedömer att köparen 
med sina befintliga resurser och enbart 
den egna kompetensen inte kommer att 
kunna uppfylla uppställda krav för att ingå i 
vårdvalssystemet på egen hand. På grund 
av ovananförda finner förvaltningsrätten 
klarlagt att köparen varken har eller kan få 
rätt till offentlig ersättning för sina hälso- 
och sjukvårdstjänster inom ramen för ett 
valfrihetssystem enligt LOV.”

Landstinget överklagade inte beslutet 
vilket innebär att beslutet står fast.

kontakta oss om du har frågor 

om nationella taxan.

Medlemsrådgivningen: 08-790 35 10, 

medlemsradgivningen@slf.se

Ett samverkansavtal innebär att en pri-
vatpraktiserande läkare kommer överens 
med landstinget om att bedriva verksamhe-
ten med ersättning enligt bestämmelserna 
i LOL. Ersättningen utgår enligt en natio-
nell taxa som beslutas av regeringen utifrån 
ett gemensamt underlag från SKL och Sve-
riges läkarförbund. Den nationella taxan 
framgår av förordningen (1994:1121) om 
läkarvårdsersättning.

Krav för ersättning
För att ersättningen ska lämnas krävs bland 
annat att läkaren har specialistkompetens 
och bedriver verksamhet inom sin specia-
litet i öppen vård. Även läkare med kom-
petens som allmänpraktiserande läkare 
(Europaläkare) omfattas. Vissa speciali-
teter är dock undantagna från rätten till 
ersättning. 

Enligt huvudregeln lämnas endast er-
sättning till den som bedriver privat lä-
karmottagning på heltid. I vissa situatio-

samverkansavtal med den sökande som har 
erbjudit högsta pris för verksamheten och 
som uppfyller vissa krav. En förutsättning 
är att han eller hon inte redan har eller kan 
få rätt till offentlig ersättning för sina hälso- 
och sjukvårdstjänster inom ramen för ett 
sådant valfrihetssystem som avses i lagen 
om valfrihetssystem (LOV). Efter det att 
verksamheten överlåtits ingår parterna avtal. 
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