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”Prova på - verksamhet” i Hälsoval Skåne  
 
I Region Skåne erbjuds möjlighet att arbeta på vårdcentral inom Hälsoval Skåne för 
vårdgivare verksamma enligt Lag om Läkarvårdsersättning (LOL) och Lag om Ersättning för 
Fysioterapeuter (LOF). ”Prova på” gäller såväl för specialister i allmänmedicin som för övriga 
specialister som är verksamma enligt LOL.  
 
Syftet med ”Prova på – verksamhet”  
Syftet med ”Prova på – verksamheten” är att bereda möjlighet för vårdgivare, som ersätts 
enligt LOL och LOF, att inhämta erfarenhet av att arbeta inom Hälsoval Skåne. 
 
Förutsättningar 
Vårdgivarna ges möjlighet att vikariera heltid (100 %) på en vårdenhet under maximalt nio 
(9) månader. Detta erbjudande kan endast utnyttjas en gång per vårdgivare och förutsätter att 
vårdgivaren inte är verksam enligt LOL/LOF under ”Prova På” perioden.  
 
Vårdgivare, som ersätts enligt LOL eller LOF, ges rätt till vikarie i ordinarie verksamhet 
under ”Prova På” perioden under förutsättning att dennes tjänstgöring inom Hälsoval Skåne, 
som anställd eller underleverantör, är förlagd på vårdcentralens adress. Om vårdgivaren 
däremot i sin tjänstgöring inom Hälsoval Skåne ska ta emot patienter från vårdcentralen på sin 
ordinarie mottagning/enhet ges ingen rätt till vikarie. Vårdcentralens behörigheter och koder 
används under Prova på-perioden.   
 
Ansökan och handläggning: 

• Ansökan om att få delta i ”Prova På”-verksamhet skickas till aktuell handläggare på 
GSF, se adress på blanketten 

•  Den sedvanliga blanketten för vikariatsansökan används. Som hinder för att utföra 
egen verksamhet anges ”Annan och Prova på” i blanketten 

• Ansökan ska kompletteras med en skriftlig överenskommelse om ”prova på”-
verksamhet, mellan aktuell vårdcentral i Hälsoval Skåne och den enskilde vårdgivaren 
enligt LOL/LOF 

• Ersättning för uppdraget i Hälsoval Skåne avtalas mellan vårdcentral och berörd 
vårdgivare 

• Avtalsförvaltaren godkänner ”Prova på”-perioden och skickar kopia på beslutet till 
ansvariga för Hälsoval Skåne, som svarar för att samtliga behörighetskoder tas fram. 

• Då ”Prova på”-perioden avslutas kan vårdgivare verksam enligt LOL/LOF välja att 
återgå till denna ersättningsform 

• Om vårdgivaren väljer att fortsätta vara verksam inom Hälsoval Skåne ska rätten till 
ersättning enligt LOL/LOF sägas upp 

• Om en vårdcentral väljer att köpa inkråmet i aktuell vårdgivares företag sker denna 
affär utan Region Skånes medverkan. 


