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Sammanfattning Rättsutredning LOF 

Offentlig finansiering för privata vårdgivare 

En privat vårdgivare kan få offentlig finansiering av sin verksamhet genom att teckna 

ett vårdavtal eller ett samverkansavtal med landstinget. Regler om detta finns i de s.k. 

ersättningslagarna. För fysioterapeuter är lagen (1993:1652) om ersättning för 

fysioterapi, LOF, tillämplig. 

Fysioterapiersättning enligt LOF lämnas endast till en fysioterapeut som har ett 

samverkansavtal med landstinget. I lagen regleras bl.a. vilka krav som en verksamhet 

måste uppfylla för att den ska kunna bli föremål för ett samverkansavtal samt 

fysioterapiersättningen och patientavgifter. Ersättningen enligt LOF följer nationella 

taxor som framgår av förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi. 

Enligt LOF ska merparten av de av fysioterapeuten utförda behandlingarna debiteras 

som ett så kallat normalarvode.  

Normalarvodet är ett enhetligt arvode för den huvudsakliga delen av behandlingarna i 

verksamheten. Normalarvodet baseras på beräknade mottagningskostnader och årlig 

besöksvolym i verksamheten. Enkelt arvode är ett lägre arvode för enklare 

undersökningar och behandlingar. Åtgärder som är särskilt tids- eller kostnadskrävande 

ersätts med ett högre, särskilt arvode. Dessa åtgärder måste vara klart definierade och 

avgränsade.  

Bestämmelsen om normalarvodet har på vissa håll av landstingen tolkats så att minst 

51% av behandlingarna ska debiteras som normalarvode. Vårdgivarna uppmanas att 

börja tillämpa kravet, som anses utgöra en precisering av gällande rätt. 

Det finns en risk att vårdgivare som fortsätter att debitera i strid med ovannämnda krav 

kan bli återbetalningsskyldiga. Enligt LOF gäller nämligen att om en fysioterapeut har 

fått ersättning med för högt belopp får landstinget återkräva det felaktigt utbetalda 

beloppet. I stället för återkrav kan landstinget avräkna beloppet mot fysioterapeutens 

fordran på ytterligare ersättning. Vidare får landstinget sätta ned den samlade 

ersättningen som begärs för viss tid till skäligt belopp om en fysioterapeut trots 

påminnelser vid upprepade tillfällen eller annars i väsentlig utsträckning begär 

ersättning med för höga belopp eller på annat felaktigt sätt. Om fysioterapeuten inte 

godtar landstingets ståndpunkt får tvisten avgöras av allmän domstol.  
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Vid misstanke om brott, som till exempel bedrägeri, vid felaktig debitering av ersättning 

för fysioterapi kan vårdgivaren polisanmälas, vilket kan leda till åtal för brott. 

Enligt gällande rätt är det fysioterapeuten som ska visa att det finns grund för ett 

ersättningsanspråk, det vill säga att han eller har utfört den behandling som det begärs 

ersättning för. Det är därför av yttersta vikt att vårdgivaren dokumenterar de 

behandlingar som har utförts på korrekt sätt, bl.a. i form av adekvata och tydliga 

journalskrivningar. 

 

Rättutredning LOF 

 

Tolkningen av 16 och 19 §§ LOF 

Bakgrund 

En medlem undrar om Region Skåne, nedan Regionen, har rätt att kräva att de 

vårdgivare som Regionen har samverkansavtal med ska debitera minst 51% av 

behandlingarna som normalarvode. 

Vidare undrar medlemmen vad som händer om hon, i strid med Regionens 

uppmaningar, fortsätter att fakturera merparten av behandlingarna enligt det högre, 

särskilda, arvodet. 

Inom ramen för denna utredning diskuteras rättsliga utgångspunkter och möjliga 

konsekvenser för såväl den enskilda som för kollektivet.  

Rättsliga utgångspunkter 

En privat vårdgivare kan få offentlig finansiering av sin verksamhet genom att teckna 

ett vårdavtal eller ett samverkansavtal med landstinget. Regler om detta finns i de s.k. 

ersättningslagarna, dvs. lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, LOL, och lagen 

(1993:1652) om ersättning för fysioterapi, LOF. 

 

Fysioterapiersättning enligt LOF lämnas endast till en fysioterapeut som har ett 

samverkansavtal med landstinget (5 § första stycket LOF). I lagen regleras bl.a. vilka 

krav som en verksamhet måste uppfylla för att den ska kunna bli föremål för ett 

samverkansavtal samt fysioterapiersättningen och patientavgifter. Ersättningen enligt 

LOF följer nationella taxor som framgår av förordningen (1994:1120) om ersättning för 

fysioterapi. 

 

Av 16 § LOF följer att normalarvodet är ett enhetligt arvode för den huvudsakliga delen 

av behandlingarna i verksamheten. Normalarvodet baseras på beräknade 
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mottagningskostnader och årlig besöksvolym i fysioterapeutisk verksamhet. Enkelt 

arvode är ett lägre arvode för enklare undersökningar och behandlingar. Åtgärder som 

är särskilt tids- eller kostnadskrävande ersätts med ett högre, särskilt arvode. 

 

Enligt förarbetena till LOF innebär ett normalarvode ett enhetligt 

genomsnittsarvode som avses utgöra ersättning för den huvudsakliga delen av en  

fysioterapeuts verksamhet inom specialiteten. Normalarvodet skall baseras på  

sedvanliga beräknade mottagningskostnader och årlig besöksvolym inom respektive 

specialitet. Beräkningen ska avse en kvalificerad mottagningsverksamhet med  

huvudsaklig inriktning på undersökningar och behandlingar inom en viss specialitet.  

Eftersom såväl kostnaderna som besöksvolymen varierar mellan olika specialiteter 

kommer normalarvodet att variera på motsvarande sätt. Enkelt arvode är enligt  

bestämmelsen ett lägre arvode för enklare undersökningar och behandlingar. Särskilt  

arvode ska vara ett högre arvode för att ersätta åtgärder som är särskilt tids- eller  

kostnadskrävande. Det är endast inom vissa specialiteter som sådana åtgärder kan 

komma i fråga. De åtgärder som avses måste vara klart definierade och avgränsade. Det 

ska vara fråga om åtgärder som kräver dyrbar utrustning eller som är mycket  

tidskrävande (prop. 1993/94:75, s. 87 f). 

 

Enligt 19 § LOF är ett landsting inte skyldigt att betala fysioterapiersättning innan 

samverkansavtal har ingåtts. Vidare gäller att om en fysioterapeut har fått ersättning 

med för högt belopp får landstinget återkräva det belopp som felaktigt har utbetalats. 

Landstinget får i sådant fall i stället avräkna beloppet från annan fordran från 

fysioterapeuten på fysioterapiersättning. 

Om en fysioterapeut trots påminnelser vid upprepade tillfällen eller annars i väsentlig 

utsträckning begär fysioterapiersättning med för höga belopp eller på annat felaktigt 

sätt, får landstinget sätta ned den samlade fysioterapiersättning som begärs för viss tid 

till skäligt belopp.  

Enligt förarbetena till 19 § LOF måste en läkare eller fysioterapeut ha utfört den eller de  

åtgärder som det begärs ersättning för. Det är i princip deras sak att visa att det finns 

grund för ersättningsanspråket. Om det visar sig att en läkare eller fysioterapeut inte har 

utfört en åtgärd som de begär ersättning för, får landstinget vägra att betala. För detta 

behövs inte någon särskild bestämmelse i lagen. Om en läkare eller fysioterapeut har 

fått ersättning med för högt belopp får landstinget vidare, enligt 19 § 2 stycket LOF,  

återkräva det felaktigt utbetalda beloppet. I stället för återkrav kan landstinget avräkna 

beloppet mot läkarens eller fysioterapeutens fordran på ytterligare ersättning, dvs.  

kvittning. Om läkaren eller fysioterapeuten inte godtar landstingets ståndpunkt får  

tvisten avgöras av allmän domstol. 

 

Enligt 19 § 3 stycket LOF får landstinget sätta ned den samlade ersättningen som  

begärs för viss tid till skäligt belopp om en läkare eller fysioterapeut trots påminnelser 

vid upprepade tillfällen eller annars i väsentlig utsträckning begär ersättning med för 
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höga belopp eller på annat felaktigt sätt. Detta är en konsekvens av att läkaren eller fy-

sioterapeuten har att visa att en påstådd åtgärd har utförts och att tillhandahålla det 

underlag som behövs för bedömningen. Om vårdgivarens kostnadsräkning inte framstår 

som tillförlitlig har landstinget knappast någon annan möjlighet än att göra en  

skälighetsbedömning av begärt belopp. Skulle det senare utredas att vårdgivaren är  

berättigad till högre ersättning än vad som antagits ska självfallet det överskjutande  

beloppet utbetalas (prop. 1993:94:75, s. 89). 

 

Felaktig debitering av läkarvårdsersättning eller ersättning för fysioterapi kan ibland 

vara att anse som bedrägeri eller annat brottsligt beteende. Vid sådan misstanke bör po-

lisanmälan göras (ibid). 

 

Motiven bakom lagstiftningen om samverkansavtal 

Genom en lagändring som trädde i kraft den 1 januari 1995 infördes bestämmelser i 

LOL och LOF som innebar att den som ville etablera sig som privatpraktiserande 

specialistläkare i öppen vård eller som fysioterapeut fick tillgång till offentlig 

finansiering enligt ersättningslagarna endast under förutsättning att ett samverkansavtal 

träffades med sjukvårdshuvudmannen (prop. 1994/95:109 s. 1). 

 

Innan regleringen om samverkansavtal infördes hade sjukvårdshuvudmännen i princip 

inga möjligheter att lokalisera privatpraktiserande läkares och fysioterapeuters 

mottagningar till de områden inom landstinget där behoven var störst. Det fanns inte 

heller några möjligheter att förhindra sådana etableringar i områden där tillgången till 

berörda yrkesgruppers tjänster redan var mycket god (prop. 1994/95:109 s. 14). 

 

Syftet med lagändringen var således främst att hejda den okontrollerbara fria 

etableringen av specialistläkare och fysioterapeuter med rätt till offentlig ersättning. 

Som skäl angavs bl.a. att bestämmelserna behövdes för att ge sjukvårdshuvudmännen 

såväl möjlighet till kostnadskontroll som grundläggande förutsättningar att planera 

hälso- och sjukvården inom sina respektive områden efter de lokala behov och 

förutsättningar som finns där. I sammanhanget påpekades att de aktuella yrkesgrupperna 

alltid har rätt och möjlighet att etablera sig och utöva sin verksamhet och att det som 

lagstiftningen avsåg var rätten att vara verksam som privatpraktiker med offentlig 

finansiering (jfr prop. 1994/95:109 s. 14-15 och 20). 

 

Motiven bakom LOF talar för att Regionen har haft visst fog för sitt agerande. Regionen 

hävdar att uppmaningen att tillämpa den aktuella procentsatsen avseende debiteringen 

av behandlingarna innebär ett förtydligande av gällande reglering, vars motiv ju bl.a. är 

att få kontroll över kostnaderna.  

 

https://pro.karnovgroup.se/document/abs/PROP_1994_1995_0109_S_0014?src=document
https://pro.karnovgroup.se/document/abs/PROP_1994_1995_0109_S_0014?src=document
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Särskilt om de rättsliga huvudfrågorna, nämligen vad som kan regleras i ett 

samverkansavtal samt vad som omfattas av rekvisiten ”med för höga belopp eller på 

annat felaktigt sätt” 

Enligt uttalanden i förarbetena till LOF får ett samverkansavtal varken ersätta lagens 

bestämmelser om ersättning eller dess övriga bestämmelser (prop. 1994/95:109, s. 17 

och 19). Även i senare förarbeten uttrycks att ett samverkansavtal inte får avvika från 

vad som anges i LOF. I annat fall blir avtalet att anse som ett vårdavtal och inte som ett 

samverkansavtal.  Det är dock tillåtet att i avtalet ha kompletterande villkor, som inte 

avviker från lagstiftningen (prop. 2008/09:64, s. 74).  

Frågan blir om Regionens krav om att minst 51% av behandlingarna ska utgöras av 

normalarvode utgör en precisering av gällande rättsregler eller ett tillägg till 

samverkansavtalet. Om Regionens agerande kan ses som en begäran om ändring av 

avtalet (ett tillägg) blir frågan huruvida den andra avtalsparten är villig att acceptera 

ändringen närmast en sedvanlig avtalsrättslig fråga. Rör det sig dock om, som Regionen 

gör gällande, ett förtydligande och inte en begäran om ändring eller ett tillägg till avtalet 

behöver Regionen inte komma överens med motparten. 

Mot Regionens agerande talar den långa tiden som har förflutit sedan den aktuella 

lagstiftningen trädde i kraft och började tillämpas. En berörd vårdgivare kan här invända 

att Regionen under drygt två decennier inte har påtalade att minst 51 % av vårdgivarens 

behandlingar ska utgöras av normalarvoden. Under dessa år kan vårdgivaren anses ha 

varit i god tro och inrättat sig och sin verksamhet efter de aktuella ersättningarna.  

Det finns emellertid ett hovrättsavgörande som talar mot en sådan tolkning (se dom från 

Svea hovrätt från 2012-03-14, Mål nr T 3128-11). Domen som biläggs denna utredning 

handlade om en läkare som hade debiterat Stockholms landsting på felaktiga grunder. 

Läkaren hade bl.a. bränt bort vårtor men debiterat för behandling av hudtumörer. Trots 

att målet handlar om debiteringar på felaktiga grunder kan domstolens resonemang till 

viss del tillämpas även inom ramen för denna utredning. Det som i första hand är 

relevant här är hovrättens konstaterande om att den omständigheten att landstinget inte 

tidigare hade anmärkt på vårdgivarens debiteringar i sig inte innebar att vårdgivarens 

agerande ska anses ha varit rättfärdigat. I målet gjorde Stockholms landsting, i syfte att i 

någon mån få kontroll över de stora belopp som utbetalas varje månad inom ramen för 

ersättningslagarna, stickprovskontroller först år 2007. Reglerna i LOL hade då varit i 

kraft i drygt tio år och vårdgivaren anmärkte att landstinget aldrig tidigare hade haft 

synpunkter på vårdgivarens debiteringar. 

Att landstinget inte har möjlighet att verifiera, kontrollera eller ha någon åsikt om de 

utbetalningar som görs förklaras i målet av de debiterade åtgärdernas volym. Stort 

ansvar läggs därför på läkare och fysioterapeuter att debitera utbetalningar på korrekt 

grunder och att, vid behov, förhöra sig om vad som gäller. Vid tillämpning av 

hovrättens resonemang på förevarande fall torde Regionens passivitet i sig inte innebära 

ett godkännande av vårdgivarens agerande, dvs. någon form av konkludent agerande 

som i sin tur skulle innebära att vårdgivaren varit i god tro.  
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I det aktuella hovrättsfallet uttrycks dessutom att vårdgivaren inte kan ha varit god tro, 

då ordalydelsen av de aktuella bestämmelserna (de koder som har legat till grund för 

debiteringen) har varit tydlig och läkaren dessutom kunde ha kontaktat Stockholms 

landsting vid eventuella frågor. Slutligen slår domstolen fast att det i ett fall som detta, 

som gäller ett system där vårdgivare självständigt debiterar ersättningar utan föregående 

kontroll från landstinget, det inte kan bli fråga om condictio indebiti, dvs. att 

vårdgivaren med anledning av landstingets tidigare passivitet kan ha varit i god tro.  

I fallet med Region Skåne kan hävdas att ordalydelsen av 16 § LOF inte är lika klar som 

de koder som var föremål för rättens bedömning i den ovannämnda hovrättsdomen. 

Däremot kan det inte bli fråga om att vårdgivaren ska ha agerat i god, dels mot 

bakgrund av domen i fråga där det stadgas att det aldrig kan bli fråga om condictio 

indebiti inom ramen för ersättningslagarna och dels mot bakgrund av att den aktuella 

vårdgivaren känner till Regionens krav och medvetet väljer att agera i strid med dessa.  

Om vi utgår från att Regionen har fog för sin tolkning av 16 § LOF och kravet på att 

minst 51 % av behandlingarna ska debiteras enligt normalarvodet utgör en precisering 

av den aktuella bestämmelsen kvarstår frågan om vårdgivarens agerande i strid med 

Regionens krav omfattas av 19 § LOF, dvs. om agerandet kan utgöra grund för 

återbetalningsskyldighet eller kvittning av fordran. Detta diskuteras i det följande. 

I förarbetena till 19 § LOF kan inte något entydigt svar utläsas. Där rör det sig mer om 

att vårdgivaren saknar fog för debiteringarna, dvs. inte kan visa upp adekvat 

dokumentation som styrker att behandlingar som ska debiteras enligt det särskilda 

arvodet de facto har utförts. I förarbetena nämns inte situationen där en vårdgivare har 

utfört för många behandlingar som ska ersättas med det särskilda arvodet. Att denna 

situation inte uttryckligen räknas upp innebär dock inte att den inte omfattas av lagen.  

Av ovannämnda dom från hovrätten framgår vidare att 19 § LOF ger landstinget en 

”ovillkorlig rätt att återkräva belopp som betalats ut felaktigt”. Vidare konstaterar 

domstolen att det efter landstingets anvisningar från 2006 (dvs. även i detta fall 

preciserade landstinget i förväg hur samverkansavtalet skulle tolkas) inte har funnits 

något utrymme för tvivel hos den debiterande avseende vilka åtgärder som omfattades 

av den aktuella koden. Motsvarande resonemang torde kunna överföras på förvarande 

fall, dvs. Regionen har de facto informerat vårdgivarna om procentsatsen avseende 

fördelningen mellan normalarvodet och det högre, särskilda, arvodet i god tid innan 

förändringen.  

Möjliga konsekvenser för vårdgivaren  

Konsekvenserna för vårdgivaren beror helt och hållet på hur vissa centrala begrepp 

skulle tolkas av domstolen i en eventuell rättegång. Om en vårdgivare fortsätter att 

debitera i strid med Regionens riktlinjer kan vårdgivaren bli stämd av Regionen. 

Regionen kan också utfärda en fordran alternativt kvitta den påstådda skulden mot 

kommande ersättning. I sådana fall kan vårdgivaren bestrida Regionens fordran genom 

att föra så kallad negativ fastställelsetalan. Vårdgivaren kan hävda att 16 § LOF inte ger 
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stöd för Regionens tolkning om att 51 % av behandlingarna ska debiteras som 

normalarvode och i andra hand, att, även om Regionens precisering skulle vara tillåten, 

vårdgivarens handlande inte ska omfattas av 19 § LOF, dvs. inte kan bli föremål för 

återbetalningsskyldighet.  

Med anledning av den tidigare refererade hovrättsdomen torde Regionens passivitet inte 

kunna läggas Regionen till last, i synnerhet inte när vårdgivaren i fråga inte kan anses 

agera i god tro. Den möjliga ”öppningen” för vårdgivaren torde i stället utgöras av hur 

en domstol skulle komma att tolka 19 § LOF. Som redan nämnts, framgår det inte helt 

entydigt av lagen eller av förarbetena vilka felaktigheter som omfattas av den aktuella 

bestämmelsen, dvs. om en vårdgivare enbart kan bli återbetalningsskyldig när underlag 

för utförda behandlingar saknas, eller även i andra fall.  

Det bör noteras att konsekvenser som kan följa på ett för vårdgivaren negativt domslut 

kan bli påtagliga inte enbart för den berörda vårdgivaren utan också för hela kollektivet. 

Om det i en dom stipuleras att medvetet agerande där debitering sker i strid med 

Regionens precisering av samverkansavtalet omfattas av 19 § LOF kan det få stora 

konsekvenser för alla vårdgivare med offentlig finansiering, då ersättningslagarna gäller 

nationellt.  

Alternativet till domstolsprocess är att verka för en ändring/klargörande av 

ersättningslagarna där inte enbart innebörden av 16 § utan även av 19 § LOF (och LOL) 

ändras/klargörs, dvs. där lagstiftaren närmare utreder och tydliggör vad som menas med 

felaktiga debiteringar och vad som krävs för att en vårdgivare ska kunna bli 

återbetalningsskyldig. I samband med det bör staten utreda konsekvenserna för patienter 

och vårdgivare om en restriktiv tolkning av de aktuella bestämmelserna tillåts. 

 


