
 

1) Rutin för uppföljning av offentligt finansierade privata vårdgivare 

i Västra Götalandsregionen. Version 1.0. Dnr. HS 2016–00483. 

Koncernkontoret  

Västra Götalandsregionen 

2022-02-08 

Förtydligande av heltidskravet 
för privata vårdgivare med 
ersättning enligt lag och 
förordning om 
läkarvårdsersättning (LOL & FOL) 
samt lag och förordning om 
ersättning för fysioterapi (LOF & 
FOF) 
Heltidskravet enligt 8 § i respektive lagstiftning anger att en läkare/ 
fysioterapeut anses som heltidsverksam om läkaren/fysioterapeuten 
arbetar minst 35 timmar per vecka i genomsnitt eller har arbetat 
minst denna tid någon tolvmånadersperiod under de senaste två 
åren.  

Västra Götalandsregionen har i tolkningen av detta utgått från 

Specialisttaxeutredningen, Proposition 1996/97:123 samt lagtexterna i LOL och 

LOF. Heltidskravet har då två komponenter, tid och ersättning.  

En läkare/fysioterapeut anses som heltidsverksam om han eller hon arbetar minst 

35 timmar per vecka i genomsnitt eller har arbetat minst denna tid någon 

tolvmånadersperiod under de senaste två åren. Genomsnittssiffran är beräknad 

utifrån att läkaren/fysioterapeuten arbetar 40 timmar per vecka, 45 veckor om året.  

Heltidskravet uppfylls om läkaren/fysioterapeuten uppnår minst 85 procent av 

ersättningstak 11. Eftersom Västra Götalandsregionen inte har möjlighet att mäta 

faktisk arbetstid bedöms heltidskravet endast utifrån uppburen ersättning. 
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Läkarvårdsersättning/fysioterapiersättning lämnas endast till en läkare/ 

fysioterapeut som senast ett år efter det att verksamheten påbörjades bedriver 

verksamhet på heltid. 

Ersättningsetablering 
En förutsättning för att få överlåta sin verksamhet med rätt för den som övertar 

verksamheten att ingå samverkansavtal med Västra Götalandsregionen är att 

läkaren/fysioterapeuten är verksam med rätt till ersättning enligt gällande 

regelverk i respektive lag. Heltidskravet måste således vara uppfyllt. 

Vilka omfattas inte av 
heltidskravet? 
Äldre etableringar 

 Läkare och fysioterapeuter som tidigare varit anslutna till 

Försäkringskassan (1975–1993), det vill säga de som etablerade sin 

verksamhet före 1 januari 1994 innan rätten till fri etablering infördes. 

Dessa vårdgivare får enligt övergångsbestämmelserna arbeta i samma 

omfattning (deltid) som de gjorde före 1994. 

 

 Husläkare som etablerade sig med stöd av lagen (1993:58) om husläkare 

och som enligt övergångsbestämmelser övergick till LOL den 1 januari 

1996. 

 

Frånvaro 
Läkarvårdsersättning/fysioterapiersättning lämnas även till en läkare/fysioterapeut 

som till följd av sjukdom, ledighet för vård av barn, förestående 

ålderspensionering, vidareutbildning eller forskning inom yrkesområdet, politiskt 

eller fackligt uppdrag eller av annat liknande skäl inte bedriver verksamhet på 

heltid. 

 

Vid kortare eller längre frånvaro där någon av ovan nämnda frånvaroanledningar 

föreligger ska detta meddelas landstinget om frånvaron är så pass stor att den 

påverkar heltidskravet. Blankett och villkor finns på Västra Götalandsregionens 

hemsida vårdgivarwebben. 

 

Anlitas en vikarie vid någon av nämnda frånvaroanledningar förväntas vikarien 

ersätta den ordinarie läkaren/fysioterapeuten under frånvaroperioden. 

Heltidskravet måste i dessa fall således uppfyllas. 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/

