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BAKGRUND 

 

Det överklagade beslutet 

 

Vid Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholms sammanträde den 

25 augusti 2020 tog nämnden ställning till förslag avseende tillämpningen 

av lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, LOL, och lagen (1993:1652) 

om ersättning för fysioterapi (§ 163). Av nämndens protokoll från 

sammanträdet framgår att som underlag för beslutet fanns hälso- och 

sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande och bilaga 1–5. Nämnden tog ställning 

till förslaget genom fyra beslutspunkter varvid punkt 2 innebar att den 

kostnadsansvarsmodell för medicinsk service som tillämpas inom bl.a. 

vårdval husläkarverksamhet med basal hemsjukvård införs för vårdgivare 

verksamma enligt LOL. 

 

Förvaltningsrätten  

 

Klagandena i förvaltningsrätten förde fram bl.a. följande när det gällde 

punkt 2 i regionens beslut om kostnadsansvar för medicinsk service. 

Beslutet innebär ett införande av kostnadsansvar för sådan medicinsk 

service som utgör så kallade ”fria nyttigheter”. Detta strider mot LOL och 

förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning, FOL, särskilt 

bestämmelsen i 16 § FOL.  

 

Regionen förde fram bl.a. följande när det gällde punkt 2 i regionens beslut 

om kostnadsansvar för medicinsk service. Det finns inga tydliga anvisningar 

i LOL eller FOL om hur fördelningen av kostnaderna för medicinsk service 

ska göras. Den fördelning av kostnadsansvaret som har beslutats kan därför 

inte anses strida mot lag eller annan författning. Eftersom ersättning för 

medicinsk service inte omnämns i LOL bör det kunna tolkas som att 

läkarens kostnader för medicinsk service som utgångspunkt avses täckas av 

läkarvårdsersättningen. 16 § FOL kan inte anses uttömmande eller 
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oföränderlig som reglering av läkarens kostnadsansvar för medicinsk 

service, särskilt eftersom den inte har något stöd i LOL. I förarbetena till 

LOL har det gjorts vissa uttalanden om vem som ska ha kostnadsansvaret 

för medicinsk service. Den aktuella kostnadsansvarsmodellen bygger på 

motsvarande avvägningar om undersökningarnas karaktär och omfattning 

som de avvägningar som gjorts i förarbetena.  

 

I den överklagade domen upphävde förvaltningsrätten regionens beslut 

såvitt avser beslutspunkt 2. Som skäl angavs bl.a. följande.  

 

Varken LOL eller FOL ger något tydligt besked i frågan om det är läkarna 

eller regionen som generellt ska ha kostnadsansvaret för medicinsk service. 

Det framgår emellertid tydligt av det tredje stycket i 16 § FOL att det i vissa 

fall är regionen som ska stå för den medicinska servicen. Ett sådant 

generellt kostnadsansvar som regionen genom beslutet ålagt läkarna tar inte 

hänsyn till denna bestämmelse. Bestämmelsen i 15 § LOL är allmänt hållen 

och hindrar därför inte att närmare föreskrifter om ersättningen lämnas i 

förordning på det sätt som har gjorts. Det har också klargjorts genom 27 § 

LOL att regeringen meddelar verkställighetsföreskrifter till lagen. 

 

I specialmotiveringen till 15 § FOL anges bl.a. följande. Rutinbetonade prov 

och undersökningar avses däremot bli täckta genom de vanliga 

arvodesnivåerna medan mera omfattande undersökningar som t.ex. 

datortomografi inte ska ingå i läkarvårdsersättningen. Läkaren ska tills 

vidare kunna kostnadsfritt remittera patient till särskilt omfattande röntgen- 

och laboratorieundersökningar (prop. 1993/94:75 s. 87). 

Förarbetsuttalandena ger visst stöd för en sådan kostnadsmodell som 

regionen beslutat om, även om modellen inte helt bygger på uttalandena. 

Vad som anges i förarbetena har dock inte företräde framför det som blivit 

reglerat i författning. Uttalandena innebär alltså inte att det går att bortse 

från det som anges i 16 § FOL. Förvaltningsrätten anser sammanfattningsvis 

att regionens beslut strider mot 16 § FOL.  
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YRKANDEN M.M. 

 

Region Stockholm yrkar att kammarrätten ska meddela prövningstillstånd i 

målet och att förvaltningsrättens dom ska upphävas i den del som avser 

kostnadsansvarsmodellen för medicinsk service för vårdgivare verksamma 

enligt LOL.  

 

Till stöd för sin talan hänvisar regionen till det som förts fram i 

förvaltningsrätten och lägger till bl.a. följande. Nämndens beslut strider inte 

mot lag eller annan författning och ska inte heller upphävas på någon annan 

grund som anges i 13 kap. 8 § kommunallagen (2017:725). Regionen 

motsätter sig att 16 § tredje stycket FOL förhindrar en fördelning av 

kostnadsansvaret i enlighet med vad nämnden beslutat. En förutsättning för 

att undantaget från vårdgivarens kostnadsansvar i det stycket ska vara 

tillämpligt är att regionen av medicinska skäl har anvisat laboratorium. 

Någon sådan anvisning av medicinska skäl som avses i bestämmelsen har 

inte utfärdats av regionen. Det förhållandet att det överklagade beslutet inte 

innehåller en reservation för denna situation kan därför inte medföra att det 

står i strid med 16 § tredje stycket FOL.  

 

I övrigt anger varken 16 § FOL eller någon annan bestämmelse uttryckligen 

hur kostnadsansvaret för samtliga åtgärder avseende medicinsk service ska 

fördelas mellan läkare och regionen. Mot bakgrund av den ofullständiga 

författningsregleringen, vad som anges i förarbetena till 15 § LOL samt 

huvudregeln i 16 § första stycket FOL, dvs. att läkarvårdsersättning är 

avsedd att täcka samtliga åtgärder vid ett vårdtillfälle, finns utrymme för 

regionen att utforma sådana modeller för fördelning av kostnadsansvar 

avseende medicinsk service som står i samklang med vad som gäller i 

övriga hälso- och sjukvårdssystemet och som tar hänsyn till etablerade 

incitaments- och styrmodeller. Det saknas skäl att inom ramen för en 
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laglighetsprövning komma till slutsatsen att regionens beslut om ändrat 

kostnadsansvar för medicinsk service strider mot lag eller annan författning.   

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Prövningstillstånd 

 

Kammarrätten anser att det finns skäl att meddela prövningstillstånd och tar 

direkt upp målet till avgörande.  

 

Strider regionens beslut om kostnadsansvarsmodell mot lag eller annan 

författning? 

 

Innebörden av regionens beslut 

 

Enligt regionens nu aktuella beslut införs den kostnadsansvarsmodell för 

medicinsk service som tillämpas inom bl.a. vårdval husläkarverksamhet 

med basal hemsjukvård för vårdgivare verksamma enligt LOL. Underlaget 

till beslutet utgörs dels av ett utlåtande från hälso- och sjukvårdsdirektören 

(dnr HSN 2020-0845), dels fem bilagor. I tjänsteutlåtandet anges att 

kostnadsfördelningen enligt modellen innebär att vårdgivaren har helt 

kostnadsansvar för basal medicinsk service, delat kostnadsansvar (20 

procent) för avancerad medicinsk service samt inget kostnadsansvar för 

endoskopier, genetik, spermaprov, transfusionsmedicin och obduktioner. Av 

en bilaga till tjänsteutlåtandet framgår vidare att med avancerad medicinsk 

service enligt kostnadsansvarsmodellen avses radiologi, klinisk fysiologi, 

neurofysiologi samt patologi med cytologi. 

 

Aktuella bestämmelser 

 

Enligt 1 § första stycket LOL innehåller lagen bestämmelser om vissa 

ersättningar till läkare i privat verksamhet i primärvården och den öppna 
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hälso- och sjukvården i övrigt och om patientavgifter i samband därmed 

(läkarvårdsersättning).  

 

Av 6 § LOL framgår att regionen ska svara för den läkarvårdsersättning 

som inte täcks av patientavgiften.  

  

Av 15 § LOL framgår att läkarvårdsersättning för viss åtgärd ska lämnas 

med ett belopp som utgör skälig ersättning för läkarens arbete och 

kostnader. Ersättningen med undantag för del därav som avser läkarens 

kostnader för resor i samband med sjukbesök betalas som normalarvode, 

enkelt arvode eller särskilt arvode.  

 

Enligt 16 § LOL är normalarvodet ett enhetligt arvode för den huvudsakliga 

delen av den medicinska verksamhet som förekommer inom läkarens 

specialitet. Normalarvodet baseras på beräknade mottagningskostnader och 

årlig besöksvolym inom specialiteten. Enkelt arvode är ett lägre arvode för 

enklare undersökningar och behandlingar som utförs av läkaren eller under 

dennes överinseende eller som ligger utanför den vanliga verksamheten 

inom läkarens specialitet. Åtgärder som är särskilt tids- eller 

kostnadskrävande ersätts med ett högre, särskilt arvode. 

 

Enligt 27 § LOL meddelar regeringen verkställighetsföreskrifter till denna 

lag. Sådana verkställighetsföreskrifter har meddelats genom FOL. 

 

I 5–8 §§ FOL samt i bilaga 1 till förordningen finns bestämmelser som 

specificerar vilken ersättning som lämnas inom ramen för de tre 

arvodesnivåerna uppdelat på respektive specialistkompetens (endast 

normalarvode och särskilt arvode). Arvodesbeloppen justeras årligen genom 

att regeringen beslutar om ändring i förordningen. 

 

Enligt 16 § första stycket FOL utgör läkarvårdsersättningen ersättning för 

samtliga åtgärder vid ett vårdtillfälle inräknat läkemedelsförskrivning och 
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provtagning för klinisk laboratorieundersökning. I ersättningen ingår också 

betalning för läkarintyg som behövs för att få ut sjukpenning eller sjuklön 

samt för förbands- och annat förbrukningsmaterial. Enligt andra stycket 

innefattar läkarvårdsersättningen också betalning för de kliniska 

laboratorieundersökningar som anges i förordningens bilaga 2 och 

provtagning för sådan undersökning. Om undersökningen eller 

provtagningen utförs av någon annan ska läkaren stå för kostnaden. Enligt 

tredje stycket bekostas provtagningskostnaden för andra 

laboratorieundersökningar än som anges i bilaga 2 av läkaren om det inte är 

medicinskt motiverat att provtagning sker vid ett laboratorium som regionen 

har anvisat. 

 

Kammarrättens bedömning 

 

Regionens beslut avser privata läkare som har anslutit sig till det offentliga 

finansieringssystemet för hälso- och sjukvård i enlighet med 

bestämmelserna i LOL och anslutande föreskrifter. Regleringen i LOL 

innebär ett nationellt ersättningssystem för privatpraktiserande läkare som 

benämns läkarvårdsersättning (1 § LOL). Läkarvårdsersättningen kallas 

också för den ”nationella taxan” (se t.ex. SOU 2019:29 s. 160 och 161).  

 

Regionens beslut innebär att en ny fördelning av kostnadsansvar införs 

mellan regionen och de privatläkare som är verksamma inom regionen och 

anslutna till det offentliga finansieringssystemet i enlighet med 

bestämmelserna om läkarvårdsersättning i LOL. Modellen för fördelning av 

kostnadsansvar utgår från nivåerna basal medicinsk service, avancerad 

medicinsk service och vissa andra särskilt angivna åtgärder och innebär att 

läkarna får stå för kostnaderna för det regionen benämner basal medicinsk 

service och delvis för kostnaderna för avancerad medicinsk service.  

 

Bestämmelserna i LOL ger inte utrymme för något annat sätt att reglera 

ersättningen till de aktuella läkarna än genom det ersättningssystem – 
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läkarvårdsersättning – som framgår av lagen och anslutande föreskrifter i 

FOL. Genom denna reglering framgår uttömmande vilka arvodesnivåer som 

gäller (normalt, enkelt eller särskilt arvode) samt vad som utgör aktuella 

arvodesbelopp för respektive specialistkompetens och annat som styr 

ersättningen, t.ex. hur många gånger under ett år som en viss åtgärd ersätts 

och en övre gräns för vilket sammanlagt arvode som kan utbetalas. 

Bestämmelserna i 16 § andra och tredje styckena FOL rör kliniska 

laboratorieundersökningar och specificerar i vilken mån betalning för 

provtagning och kostnad för undersökningen ingår i läkarvårdsersättningen 

samt i vilken utsträckning läkaren själv får stå för kostnader i detta 

sammanhang.  

 

Det framgår inte av regionens beslut hur fördelningen av kostnader enligt 

den nya ansvarsmodellen kan inordnas i det ersättningssystem som gäller 

enligt LOL och anslutande förordning. Kammarrätten bedömer för egen del 

att regionens modell för fördelning av kostnadsansvar inte är förenlig med 

systemet enligt LOL med läkarvårdsersättning baserad på tre arvodesnivåer 

och med arvodesbelopp uppdelade på respektive specialistkompetens som 

fastställs på nationell nivå. Något lagligt stöd för regionens beslut finns 

därför inte i LOL.  

 

Regionens beslut om ny fördelning av kostnadsansvar för aktuella 

privatläkare innebär att dessa får stå för vissa kostnader som avser offentligt 

finansierad hälso- och sjukvård. Beslutet har inte stöd i något bemyndigande 

från riksdagen (jfr 8 kap. 9 § regeringsformen). Något annat stöd i lag finns 

inte heller för beslutet.  

 

Mot denna bakgrund bedömer kammarrätten att regionens beslut strider mot 

lag eller annan författning. Det fanns därför enligt 13 kap. 8 § första 

stycket 4 kommunallagen grund för förvaltningsrätten att upphäva 

regionens beslut i nu aktuell del. Regionens överklagande ska därför avslås.  

_________________________ 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 1). 

 

 

 

Stefan Holgersson   Elisabet Reimers Lena Axelsson 
kammarrättspresident   kammarrättsråd  kammarrättsråd 
ordförande  referent  
 

 

De särskilda ledamöterna Helena Meier och Lena Grapp har deltagit i 
avgörandet.  
 

 

 Andrea Zetterqvist 
 föredragande jurist 
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5. Matti Anniko 
  
6. David Bakall 
  
7. Johan Bark  
  
8. Ragnar Befrits  
  
9. Mattias Bengtsson  
  
10. Peter Benno  
  
11. Ulf Berggren 
 
12. Lennart Blomqvist 
 
13. Clas-Göran Cederberg  
  
14. Kostas Diamantis 
  
15. Anna Drejenstam 
  
16. Bertil Elgerot  
  
17. Farida Fahmy 
  
18. Robert Fries  
  
19. Inga Hannerz  
  
20. Svetlana Hellsten  
  
21. Bo Hultman 

22. Mattias Jangard  
  
23. Christina Jarnert  
  
24. Ernst Jemstedt  
  
25. Ursula Junger  
  
26. Rolf Künstlicher  
  
27. Bodil Landelius 
  
28. Claes Lenander  
  
29. Nora Lidge 
  
30. Jan Lindén  
  
31. Peter Lindgren  
  
32. Ann-Charlotte Lindström  
  
33. Peter Lindström  
  
34. Peter Lundin 
  
35. Erling Löfsjögård Nilsson  
  
36. Mikael Machado  
  
37. Pontus Meilink  
  
38. Christos Milonas  
  
39. Saman Mohamad Ahmed 
 
40. Richard Müller-Brunotte  
  
41. Hannu Määttänen  
  
42. Björn Niklasson  
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46. Morteza Rohani  
  
47. Mårten Rosenqvist  
  
48. Berno Råsberg 
 
49. Susan Sandahl  
  
50. Terje Simberg 
  
51. Anita Simhag  

52. Nils Thingwall  
 
53. Björn Wejkner  
  
54. Katarina Wolk  
  
55. Beth von Schreeb  
  
56. Nicholas von Uexküll 
  
57. Kristina Zachrisson  
  
58. Rumjana Zlatewa-Cuenca  
  
59. Eva Öhrner  
  
60. Nikolas Östlund Papadogeorgos 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR 
Den som vill överklaga kammarrättens avgörande ska skriva till Högsta 
förvaltningsdomstolen. Skrivelsen ställs alltså till Högsta förvaltningsdomstolen men 
ska skickas eller lämnas till kammarrätten. 
 
Överklagandet ska ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag då 
klaganden fick del av beslutet. Om beslutet har meddelats vid en muntlig förhandling, 
eller det vid en sådan förhandling har angetts när beslutet kommer att meddelas, ska 
dock överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag domstolens beslut 
meddelades. Tiden för överklagande för det allmänna räknas dock från den dag 
beslutet meddelades. 
 
Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommar-, 
jul- eller nyårsafton, räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag. 
 
För att ett överklagande ska kunna tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen krävs att 
prövningstillstånd meddelas. Högsta förvaltningsdomstolen lämnar prövningstillstånd om 
det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas eller om det finns 
synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att målets 
utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. 
 
Om prövningstillstånd inte meddelas står kammarrättens beslut fast. Det är därför viktigt att 
det klart och tydligt framgår av överklagandet till Högsta förvaltningsdomstolen varför  man 
anser att prövningstillstånd bör meddelas. 
 
 
Skrivelsen med överklagande ska innehålla följande uppgifter; 
 
1. den klagandes namn, person-/organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer till 

bostaden och mobiltelefon. Dessutom ska adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan 
plats där klaganden kan nås för delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. Om 
klaganden anlitar ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen 
och mobiltelefonnummer anges.Om någon  person- eller adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan 
snarast görs till Högsta förvaltningsdomstolen  

2. det beslut som överklagas med uppgift om kammarrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet 

3. de skäl som klaganden vill åberopa för sin begäran om att få prövningstillstånd 

4. den ändring av kammarrättens beslut som klaganden vill få till stånd och skälen för detta 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. 
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