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Vad är nationella taxan?
• Separat ersättningssystem för läkare och sjukgymnaster som är
verksamma enligt lagen om läkarvårdsersättning (LOL) samt lagen om
ersättning för fysioterapi (LOF)
• Ersättning styrs av förordning om läkarvårdsersättning (FOL) samt
förordning om ersättning för fysioterapi.
• Ersättning utgår per besök
• Ersättningen är knuten till den legitimerade yrkesutövare inte företaget

Komplext ersättningssystem
• 2 ersättningstak
• Arvodestyper enligt FOF - E, N, S, G, T, P.
• Ersättning och längd på besöken är olika om det är A eller B
mottagning
• Särskilt arvode kräver godkännande från regionen för att debitera
• Heltidskrav för att ersättningen
I BRÅ:s rapport Välfärdsbrott mot regioner och kommuner (2022:1) lyfts
nationella taxan som ett identifierat riskområde där välfärdsbrott
förekommer.

Vad krävs för att få arvode enligt LOF
• Etableringsrätt som ger rätt till arvode enligt LOF
- samverkansavtal
- övergångsbestämmelser
• Att det fysioterapi som ges enligt definition i LOF, Fysioterapeutisk
behandling till följd av sjukdom och/eller skada.
• Att arvodesnivån kan beläggas i den journal som förts vid
patientbesöket.

Regionens inflytande över verksamhet enligt
LOL/LOF
• Regionen administrerar och följer upp utbetalningar i ett statligt styrt
system. Har inte en tillsynsroll för innehåll i vård- och behandling.
• Regionen har ett begränsat huvudmannaansvar över de privata
vårdgivare som är verksamma enligt LOL/LOF – inget planeringsansvar.
• Regionen kan enl. 7 kap. 2 § HSL bedöma att en ersättningsetablering
ska ske på annan ort än där säljaren är etablerad.
• Regionen kan påtala att vård som ges ska vara organiserad på ett sätt
som främjar kostnadseffektivitet.

Regionens uppföljning av nationella taxan
• Riskbaserad uppföljning
- Patientsäkerhetsberättelse, samt verksamhetsberättelse
- Statistik - Ex. antal besök /månad, arvodeskategorier,
återbesökskvot, möjlighet att fördjupa med antal patienter
med mer 15 besök/år
- Ärenden hos patientnämnden
- Avvikelser
- synpunkter från allmänhet och andra vårdgivare
• Uppfyllnad av heltidskravet (ca 85 % eller mer av tak 1)
• Registerkontroll samt kontroll av skatter
Diskussion och återföring på kollektiv nivå sker vid SamLaP

Åtgärder när debiteringarna är avvikande
• Dialog om avvikelsen med berörd. I bland även dialog på övergripande
nivå vid SamLaP för information och lärande.
• Granskning av journaler för besök som debiterats. Journal ska styrka
uttaget arvode.
• Vid identifierade patientsäkerhetsrisker informeras IVO om fynden.
• Beslut om nedsättning av arvode enligt LOL/LOF – ersätter det som kan
styrkas av journal
• Om ej rättelse finns hävningsklausul för de som har samverkansavtal
• Om ej rättelse vid övergångsbestämmelser. Hävningsmöjligheter
saknas.
• Avregistrera med hänvisning till att heltidskravet inte uppfylls.

