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HSN/440/2020
Svar på medborgarförslag om reseersättning och egenavgift
vid sjukresor
Ärendebeskrivning
Det har inkommit ett medborgarförslag om milersättning och egenavgifter vid
sjukresor. Förslagsställaren föreslår att:
1. Milersättningen höjs vid sjukresor med egen bil till det skattefria beloppet
18,50 kr/mil
2. Att egenavgiften slopas helt till de patienter som blivit remitterade vidare till
annan vårdgivare oavsett om utlägget avser resor med buss/tåg ev. flyg eller
egen bil
3. Att beslutet gäller från och med 1 april 2020.
De gällande egenavgifterna för sjukresor i Region Jämtland Härjedalen fastställs av
regionfullmäktige. Under en längre period har egenavgifterna varit i stort sett
oförändrade och med anledning av detta har det under 2020 genomförts en större
översyn av både reglemente för sjukresor och egenavgifterna.
Ökad milersättning
Den nuvarande milersättningen på 12 kronor har länge varit oförändrad. En
omvärldsbevakning visar att Region Jämtland Härjedalen har den lägsta
milersättning bland norrlandstingen. Hälso- och sjukvårdsnämnden anser att
milersättningen bör ligga i nivå med övriga regioner i norr och även ligga i paritet
med pris för drivmedel. Därför föreslås att milersättningen höjs till 18,50 kr/mil,
enligt medborgarförslaget.
Egenavgift vid remiss till annan vårdgivare
Vad avser egenavgift vid remiss till annan vårdgivare har Regionen resonerat så att
en resa med bidragsgrund är den samma oavsett om den sker inom eller utanför
länet. Egenavgiften styrs inte av reslängden eller vilken plats man är remitterad till.
Därför bör inte egenavgiften vara annan vid vidareremittering till annan vårdgivare.
För patienten blir det ingen skillnad ekonomiskt oavsett vart resan sker med ett
bidragsgrundat färdsätt. Medborgarförslaget kan därför inte bifallas.

Tjänsteskrivelse

Förslagsställaren föreslår att de nya avgifterna ska gälla från och med 1 april 2020.
Då detta datum redan har passerat går det inte att bifalla förslaget. De föreslagna
revideringarna av egenavgifterna kommer att gälla från och med den dag
regionfullmäktiges protokoll justeras under förutsättning att regionfullmäktige
bifaller nämndens förslag.

Regiondirektörens förslag
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Medborgarförslaget bifalls i avseendet att milersättning höjs vid sjukresor
med egen bil till det skattefria beloppet 18,50 kr/mil.
2. Förslaget att slopa egenavgiftern för patienter som blivit remitterade till
annan vårdgivare avslås
3. Förslaget att beslutet ska gälla från 1 april 2020 avslås
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Utdrag till
Organisation/person som protokollsutdrag och/eller yttrande ska skickas till.

