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Ersättningsetablering
Sedan den 1 april 2009 gäller den nya lagstiftningen om överlåtelse av etablering och
skyldigheten för landstingen att börja handlägga dessa ärenden.
Förfarandet vid ersättningsetablering går till så här:
•
•
•
•
•
•
•

Den överlåtande sjukgymnasten kontaktar landstinget/regionen och meddelar att
han/hon önskar överlåta sin etablering.
Landstinget/Regionen handlägger ärendet och om etableringen uppfyller kraven
annonseras etableringen ut.
Intresserade fysioterapeuter, som uppfyller villkoren i lagen om ersättning för
fysioterapi (LOF, SFS 1993:1652) lägger bud.
Varpå landstinget/regionen beslutar att individ som lagt högsta bud ska tilldelas
etableringen och genom det erhålla möjligheten att teckna samverkansavtal enligt lagen.
Därefter underrättas alla anbudsgivare om beslutet, och dessa har möjlighet att
överklaga inom en viss tid.
Om ingen överklagan sker, tecknar den överlåtande och den övertagande
fysioterapeuten ett överlåtelseavtal som blir gällande under förutsättning att den
övertagande fysioterapeuten får teckna samverkansavtal med landstinget/regionen.
Därefter tecknar landstinget/regionen och den övertagande sjukgymnasten ett
samverkansavtal.

Vanliga frågor inför en överlåtelse

Är anbuden bindande för köparen?
SKL menar att anbud är bindande för den som lagt anbudet från dess anbudstiden gått ut till
dess högsta bud utsetts. Detta är en fråga som landstingen/regionerna i lagstiftningen getts
befogenhet att bestämma i. Frågan bör förstås särskilt uppmärksammas av fysioterapeut som
planerar att lägga anbud på fler än en etablering. Observera också att den överlåtande
fysioterapeuten är som helst kan dra tillbaks sin anmälan om ersättningsetablering, innan
bindande avtal träffats.
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Hur lång kommer handläggningstiden att vara i landstingen?
Landstingen/regionerna skall annonsera ”skyndsamt” enligt lagstiftningen. Samtliga landsting är
medvetna om detta, enligt de kontakter Fysioterapeuterna haft med SKL.
Med skyndsamt menas som längst en månad utifrån den handläggningspraxis som uppstått
sedan lagändringen trädde i kraft.
Hur beräknas taket om verksamheten överlåtes under löpande kalenderår?
Vi är överens om att den övertagande fysioterapeuten tar över den del av taket som är kvar
under löpande kalenderår. Den del av taket som den överlåtande Fysioterapeuten eventuellt
redan förbrukat är förbrukat, den nye fysioterapeuten kan alltså inte börja på ”noll”.
Etablering som idag (med stöd av övergångsbestämmelser till lagen om ersättning för
fysioterapi) bedrivs på deltid?
SKL vill att bara ”hela” (100%) etableringar ska överlåtas, dvs. den övertagande sjukgymnasten
ska jobba heltid. Även om den överlåtande fysioterapeuten arbetat deltid blir det alltså en
heltidsetablering han/hon säljer.
Jag har min etablering vilande då jag istället arbetar på ett vårdavtal. Kan jag sälja min
ursprungliga etablering?
Den fysioterapeut som har sin etablering "låst" i ett vårdavtal kan inte sälja så länge vårdavtalet
gäller om inte fysioterapeuten kan "ta ur" sin etablering ur avtalet. Ska vara inskrivet i avtalet i
så fall och brukar innebära att taket för vårdavtalet sjunker med ett takbelopp.

