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Motion 6-2021 om utebliven vård på 
grund av höjda vårdavgifter och 
ändrade sjukreseersättningar. 
Dnr 819-2021 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att bifalla motionen. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Inom ramen för omställningsarbetet har en översyn av kostnader och intäkter 

genomförts vilket inneburit hårda prioriteringar. Ändringarna i nivåerna för 

kostnader för sjukresor har, förutom av ekonomiska skäl, skett för att stimu-

lera en förflyttning från resande med taxi till kollektiva transportmedel. 

Regionen har inte fått indikationer på att besök uteblivit på grund av de för-

ändrade avgifterna men ställer sig positiv till att följa upp effekterna av be-

slutet. 

Sammanfattning 
Linda Jonsson (V) yrkar i en motion att regionfullmäktige ska besluta att ge 

regionstyrelsen i uppdrag att; 

 Följa upp hälsoeffekterna av den höjda vårdavgiften på medborgarnas 

benägenhet att uppsöka vården. 

 Följa upp hälsoeffekterna av de ändrade resebestämmelserna. 

 Redovisa resultatet uppdelat för män respektive kvinnor och uppdelat på 

länets kommuner 

Ärendet 

Bakgrund 

Motionären inkom 2021-03-29 med en interpellation med samma innehåll 

(dnr 10-2021). Vid Regionfullmäktiges sammanträde 2021-04-14 ansågs 

interpellationen besvarad. 

Regionfullmäktige kunde konstatera att det fanns ett förändrat sökmönster i 

hela landet i början av pandemin då patienter undvek att uppsöka vården 

eller sökte senare även vid akuta tillstånd. Detta ledde till omfattande in-

formationsinsatser och ett normaliserat sökmönster. Regionen har inte fått 

indikationer på att förändrade egenavgifter lett till uteblivna vårdkontakter 

eller att patienter uteblivit. 

Förändringar i regelverket för avgifter 

Som en del av omställningsarbetet genomfördes 2018/2019 en omfattande 

genomlysning av avgifter som ledde till att Regionfullmäktige 2021-02-12 

(dnr 3098-2021) beslutade om förändrade avgifter i regelverket för avgifter.  
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De beslutade förändringarna i egenavgifter var för vårdbesök i öppen- och 

specialistvård från 200 till 300 kronor och för besök på akutmottag-

ning/jourcentral från 300 till 400 kr. För de patienter som har högkostnads-

skydd sker ingen kostnadsökning. Det krävs idag 3,6 besök för att uppnå 

högkostnadsskydd, mot 5,3 besök innan avgiftsändringen.  

 

Högkostnadsskyddet innebär att ingen behöver betala mer än 1 150 kronor i 

patientavgifter under en period på tolv månader för besök på mottagningar 

i en region eller mottagningar som har avtal med en region. 

Regionens beräknade kostnadsminskning gällande vårdbesök uppgick till 

11,2 mnkr med hänsyn taget till ökat antal frikortsbesök. 

Beslutade höjningar i egenavgiften var för sjukresor med taxi från 100 till 

200 kronor och högkostnadsskyddet för sjukresor från 1600 till 2400 kronor.  

För den enskilde patienten betyder det en ökad kostnad om maximalt 800 

kronor per år samtidigt som högkostnadsskyddet skulle komma att inträda 

tidigare och därmed komma fler tillgodo. 

Regionens beräknade kostnadssänkning uppgick till 4,5 mnkr. 

Region Norrbotten ligger efter beslutade avgiftsförändringar i nivå med riket 

gällande primärvårdsbesök och lägre än riket gällande specialistvård och 

bokade digitala möten. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Motion 6-2021 om utebliven vård på grund av höjda vårdavgifter och 

ändrade sjukreseersättningar. 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Ekonomidirektör 

Divisionschef Regionstöd 
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