Förslag ändringar/tillägg i regelverket för
sjukresor gällande medföljande vårdnadshavare
och tillägg om kostnadsbegränsning för
patientboende vid utomlänsvård
1. Kostnadsbegränsning vid patientboende utanför Region Jämtland Härjedalen.
Bakgrund: Då det tidigare saknats regelverk för hur mycket ett patientboende får kosta vid
utomlänsvård, så har risken funnits att patienter fritt kan boka boenden där kostnadsbegränsning
saknas. Det betyder att en patient kan boka boende för valfritt belopp (inklusive tillägg) utan att vi
inom Region Jämtland Härjedalen kunnat motsätta oss eller reglera ersättningsnivån för dylika
boenden. Det finns därför ett behov att reglera nivån för maxbelopp vid patientboenden. Kostnader
utöver detta maxbelopp är inte ersättningsgrundande och belastar patientens egen ekonomi.
Maxbeloppet skall vara i nivå med gängse prisbild i hela landet, för boenden kring sjukhus. Meningen
är att ersättningen skall täcka kostnaden för enkelrum och vid intygat behov, dubbelrum eller
familjerum. Förslaget på maxbelopp är framtaget utifrån ett underlag från hotell/boenden över hela
landet.
Förslag: Maxbelopp för ersättning Enkelrum: 1200 kr
Förslag: Maxbelopp för ersättning Dubbelrum: 1400 kr
Förslag: Maxbelopp för ersättning familjerum: 1500 kr
2. Ändring/Tillägg i regelverket för sjukresor, rörande bidrag för medföljande
vårdnadshavare vid vård av minderårig patient.
Bakgrund: Det finns i dagsläget en otydlighet och diskrepans mellan regelverket för sjukresor och
Länstrafikens regel kring bidrag för medföljande vårdnadshavare, vid vård av minderårig patient. I
reglerna för sjukresor och därmed också i avgiftshandboken framgår det på en plats att det är
ersättningsgrundande att 2 vårdnadshavare medföljer vid ett vårdtillfälle. På en annan plats kan det
tolkas som 1 men i nästa rad 2 eller fler.
Samtidigt är det tydligt i, det av Länstrafiken framtagna regelverket rörande sjukresor, att det är
ersättningsgrundande för 1 vårdnadshavare att medfölja vid vård av minderårig patient. Det är av
vikt att dessa regelverk överensstämmer med varandra och att få en stringens i hur reglerna kring
detta ser ut mot våra patienter.
Regelverket för sjukresor bör därför förtydligas samt tydligare formulera hur kravet ser ut för att
frångå denna regel och utöka ersättningsnivån.
Förslag av regel: Förslaget är att man i normalfall har rätt till ersättning för 1 medföljande
vårdnadshavare. Detta gäller samtliga vårdbesök. Till exempel: Undersökning och röntgen, operation
och ingrepp, medicinering och behandling samt flera andra varianter av besök.
Ett undantag från denna regel är då bedömningen eller åtgärden kräver viktiga beslut från
vårdnadshavare. Då finns ett motiverat behov av samtliga vårdnadshavares medverkan och kan
därför anses som ersättningsgrundande.

Förslag av textändring: Nedan följer två texter. Den första (A) är texten i avgiftshandboken
(Avgiftshandbok Region Jämtland Härjedalen, 2017-01-23, Dnr: RS/610/2016, Sida 21), så som den
ser ut idag (gul text avses ändras) och den andra (B) är samma text där ändringar är gjorda enligt
detta förslag.
(A)
Sjukt barn
Har förälder eller annan anhörig, med anledning av sjukdom hos barn fram till 18-årsdagen gjort besök i
öppen vård eller hos barnet medan det vårdas på sjukhus, ges ersättning för resa och övernattning om
besöket ingått som en del i behandlingen av barnet.
Ersättning ges också för en besöksresa per vecka för en anhörig när barnet är inskrivet i sluten vård.
Ersättning ges för besöken som ersätts enligt samma regler som egenavgifter vid egen sjukresa.
Ersättning ges till två föräldrar och syskon fram till 18-årsdagen för boende inkl. frukost på Hotell
Björken, Umeå, i samband med vård vid NUS.
Därutöver ges ersättning till två föräldrar och syskon fram till 18-årsdagen för boende inkl. frukost vid
samtliga sjukhus inom landet.
Övernattning
Utgifter för övernattning ersätts om det inte varit möjligt att planera vården så att övernattning kan
undvikas. Ersättningen beräknas för det belopp som patienten betalat för logi om övernattning skett på
hotell som anvisats av landstinget. Om övernattning föranletts av akut vårdbehov kan ersättning lämnas
med skäligt belopp. I övriga fall ersätts övernattning med högt 55 kr per natt.
(B)
Sjukt barn
Har förälder eller annan anhörig, med anledning av sjukdom hos barn fram till 18-årsdagen gjort besök i
öppen vård eller hos barnet medan det vårdas på sjukhus, ges ersättning för resa och övernattning om
besöket ingått som en del i behandlingen av barnet.
Ersättning ges också för en besöksresa per vecka för en anhörig när barnet är inskrivet i sluten vård.
Ersättning ges för besöken som ersätts enligt samma regler om egenavgifter vid egen sjukresa.
I normalfall ges ersättning för en (1) vårdnadshavare eller anhörig, till barnet som vårdbesöket gäller.
Ersättning ges då för omkostnader rörande resa mellan folkbokföringsadress och vårdande enhet, samt
eventuellt boende, om detta krävs under resan. I de fall då viktiga beslut skall tas kring barnets vård, så
kan ersättning ges för två (2) vårdnadshavares omkostnader för resa och boende. Bedömning huruvida
det är bidragsgrundande för en eller två föräldrar görs av delegerad personal vid remitterande enhet eller
av personal inom sjukreseenheten Region Jämtland Härjedalen, och kräver särskilt intyg om följeslagare.
Övernattning
Utgifter för övernattning ersätts om det inte varit möjligt att planera vården så att övernattning kan
undvikas. Ersättningen beräknas för det belopp som patienten betalat för logi då övernattning skett på
hotell som anvisats eller bokats av personal inom Region Jämtland Härjedalen.
Ersättning ges upp till 1200 kr per natt för enkelrum och 1400 kr per natt för dubbelrum då patienten
själv väljer, bokar och betalar boende kring ett vårdbesök i annan region. Överstiger boendekostnaden
maxbeloppet så står patienten för den överskridande summan.
Om övernattning föranletts av akut vårdbehov kan ersättning lämnas enligt ovanstående regler.
.

