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Ändring av beslut för möjlighet till avgiftsfri uppdelning av
betalning av patientavgift vid besök inom öppenvård
Ärendebeskrivning
Regionfullmäktige beslutade 2016-02-09—10, §10 att möjlighet till avgiftsfri
uppdelning av betalning inom en bestämd tidsrymd ska införas.
Vid regionfullmäktiges möte 2016-04-11--12, § 60 beslutades regler för
betalning av patientavgifter inom öppenvård. Huvudregeln för betalning av
patientavgifter för öppenvård är att avgiften betalas i samband med besöket.
Region Jämtland Härjedalen erbjuder två alternativ till huvudregeln där patienten
endast kan välja ett av alternativen.
Alternativ 1. Om en patient önskar att få avbetala ett öppenvårdsbesök ska
patienten erbjudas att avgiftsfritt flytta fram betaldatum 60, 90 eller 120 dagar
från besökstillfället. Patienten kan delbetala summan under perioden fram till
betaldatumet.
Alternativ 2. En patient kan i samband med det första besöket köpa ett frikort på
avgiftsfri avbetalning för en frikortsperiod på 12 månader. Patienten ska då ingå
en överenskommelse med Region Jämtland Härjedalen med villkor om
avbetalningstider.
Faktureringsavgift ska inte tas ut av patienten vid betalning enligt de två
alternativen.
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I beslutet som togs i april framgår att reglerna också ska gälla för de privata
vårdgivarna. Detta beslut behöver dock ändras eftersom de privata vårdgivare
som nu har avtal med Region Jämtland Härjedalen är reglerade enligt Lagen
(2007:1091) om offentlig upphandling (LOU), Lagen (1993:1652) om ersättning för
fysioterapi (LOF), Lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) samt Lagen
(2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Även privata tandläkare hanterar
patientavgifter enligt hälso- och sjukvårdtaxa.
För vårdgivare verksamma enligt LOL och LOF kan ovanstående krav inte ställas
då de helt är styrda av lag och förordning och de flesta av dessa vårdgivare är
enskilda vårdgivare som inte har möjlighet att investera i system som kan hantera
beslut enligt ovan.
Därför föreslås privata vårdgivare att undantas från beslutet att erbjuda
avbetalning och köp av frikort.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige:
Regionfullmäktiges beslut, 2016-04-11--12, § 60, om avgiftsfri uppdelning av
betalning för vårdavgifter och köp av frikort med avgiftsfri avbetalning gäller inte
för privata vårdgivare.
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