Tjänsteskrivelse
Regionstyrelsen
2016-09-19
Sekretariatet
Charlotte Funseth
Tfn: 063-14 75 51
E-post: charlotte.funseth@regionjh.se

RS/762/2016
Rekommendation från SKL till landsting och regioner om avgift vid
behandling på Skandionkliniken i Uppsala
Ärendebeskrivning
Skandionkliniken i Uppsala är en klinik för protonterapi där det är möjligt att
behandla cancer effektivare och skonsammare än traditionell strålning.
När Skandionkliniken tog emot de första patienterna hösten 2015
uppmärksammades att både patienter och anhöriga betalade olika avgifter för
bl.a. patienthotell, kost, anhörigmedverkan och hemresor. Det beror på att
patienternas hemlandsting har beslutat om olika nivåer för dessa avgifter.
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har därför fattat beslut om att
harmonisera avgifterna.
SKLs styrelse rekommenderar landstingen och regionerna
-

att erbjuda alla som bor eller varaktigt vistas i landstinget/regionen en avgift
om max 100 kronor per dygn för patient, förutom patientavgift, samt vid behov
närstående i samband med behandling vid Skandionkliniken i Uppsala.

-

att omgående godkänna och tillämpa denna rekommendation, samt

-

att anmäla sina respektive beslut till SKL

Norrlandstingens regionförbund, NRF, beslutade i maj med anledning av SKLs
rekommendation att justera texten i Avtalet om regionvård 2016, avsnitt 4.4.10
samt bilaga 2 och rekommendera landstingen/regionen att fastställa avgiften för
patienthotellet enligt förslaget.

Tjänsteskrivelse

Det tidigare avtalet löd:
”Vid hotell von Kraemer, vid Skandionkliniken, är patientens matkostnad för
måltider 90 kronor/dag upp till en kostnad av 300 kronor. Eventuellt
överskjutande kostnad över takbeloppet betalas av patienten.”
Ny avtalstext:
”Vid behandling på Skandionkliniken i Uppsala gäller en avgift om maximalt 100
kronor per dygn för patient förutom patientavgift.
Om behov av medföljande närstående är intygad gäller även för denne en avgift
om maximalt 100 kronor. Avgifterna förtydligas i bilaga 2.”

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Vid behandling på Skandionkliniken i Uppsala gäller en avgift om maximalt 100
kronor per dygn för patient förutom patientavgift. Om behov av medföljande
närstående är intygad gäller även för denne en avgift om maximalt 100 kronor.
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