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RS/1931/2016
Undantag från avgift för uteblivet besök vid ungdomsmottagningen
Ärendebeskrivning
I februari 2016 tog regionfullmäktige beslut om nya enhetliga patientavgifter.
Bland annat fastställdes en avgift för uteblivna besök på 300 kronor för alla, även
för sådana besök som är avgiftsfria. I en skrivelse från Ungdomsmottagningen
föreslås nu att barn och unga som besöker ungdomsmottagningen bör undantas
från avgiften för uteblivet besök på 300 kronor och därmed från kravet att de
måste höra av sig senast klockan tolv dagen innan besöket för att slippa betala
avgiften. Ungdomsmottagningens verksamhet bygger på att ungdomarna ska
kunna söka kontakt utan att blanda in vårdnadshavare. I takt med egen mognad
ska de få ta ansvar för sig själva och sin egen vård. När minderåriga ungdomar
som själva bokat sin tid uteblir och faktura skickas till vårdnadshavare bryts
denna förutsättning. Detta kan ställa till besvär för ungdomen och leda till att
ungdomen väljer att inte söka sig till ungdomsmottagningen igen. Dessutom bryts
sekretessen.
Referensgruppen för avgiftsfrågor har utrett ärendet och föreslår att det inte ska
gå ut någon faktura för uteblivna besök till ungdomar under 18 år eftersom det
finns uppenbar risk att sekretessen röjs. Dock bör patienter över 18 år inte
undantas från avgiften eftersom de anses vuxna och bör kunna ta ansvar för sina
egna handlingar. Det skulle också innebära en ojämlik behandling av ungdomar
18-23 år som besöker andra verksamheter inom sjukvården.
Antalet som avbokat sin tid sent/inte avbokat alls under perioden april-november
har varit 167 st. totalt, vilket blir en intäkt på 167 x 300 kr = 50 100 kr. Det skulle
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innebära ca 75 000 kr/år i uteblivna intäkter, om alla ungdomar som besöker
ungdomsmottagningen undantas från avgiften.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Avgift för uteblivna besök på 300 kronor tas inte ut för ungdomar under 18 år vid
besök på Ungdomsmottagningen.
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