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§ 198 

Motion 11-2019 om höjda vårdavgifter 
Dnr 2183-2019 

Regionstyrelsens beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att avslå motionen.  

Reservation 
Marianne Sandström (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Regionstyrelsen ser det som angeläget att Region Norrbotten ökar sina intäk-
ter. En del i detta arbete är den gemensamma översyn av regelverket avse-
ende avgifter som för närvarande pågår i samarbete med övriga regioner i 
Norra sjukvårdsregionförbundet. Regionstyrelsen avser att återkomma med 
förslag på ändrade avgifter. 

Sammanfattning 
Marianne Sandström (SD) föreslår i en motion att Region Norrbotten vidtar 
åtgärder för att få en budget i balans. En åtgärd för att öka intäkterna anser 
Sandström vara att höja patientavgiften i primärvården från 200 kronor till 
300 kronor, patientavgiften för akutbesök från 300 kronor till 500 kronor 
och avgiften för ambulanstransport inklusive akutbesök från 500 kronor 
till 1000 kronor. 

Ärendet 
2015 införde dåvarande landstingsfullmäktige enhetstaxor för besök hos 
all legitimerad personal inom öppenvården. Avgiften sattes till 200 kro-
nor för alla besök inom öppenvården oavsett vårdnivå. För att patienten i 
första hand ska besöka hälsocentralen sattes en högre avgift, 300 kronor, 
för besök på akutmottagning eller jourcentral. För besök på akutmottag-
ning inklusive ambulanstransport sattes en avgift på 300 kronor plus en 
avgift på 200 kronor eftersom ambulanstransport inte bara är en transport 
av patienten utan även möjlighet till sjukvårdande behandling av legiti-
merad sjuksköterska. 

En översyn av effekterna av enhetstaxan i öppenvård avseende maj 2015 
till och med december 2017 visar att intäkterna i öppenvården minskat. 
Region Norrbotten behöver öka intäktssidan. En gemensam översyn av av-
giftsnivåerna i norra sjukvårdsregionen pågår. Alla delar av avgiftsreglerna 
måste ses över, inte bara avgifterna för primärvård, akutbesök och akutbesök 
inklusive ambulanstransport utan även besöksavgifterna i den specialiserade 
öppenvården. 

Högkostnadsskyddet säkerställer att vården inte kostar mer än maximalt 
1150 kronor per år för patienten. En höjning av patientavgifterna kan inne- 
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bära att fler patienter uppnår högkostnadsskyddet. Under 2018 utfärdades ca 
46000 frikort i Region Norrbotten. 

Bilagor: 
Motion 11-2019 om höjda vårdavgifter 

Protokollsutdrag skickas till: 
Verksamhetsdirektör 
Ekonomi- och planeringsdirektör 
Divisionschef Närsjukvård 
Divisionschef Länssjukvård 

  


