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RS/200/2015
Ändring av patientavgift för körkortsintyg och hörapparater
Ärendebeskrivning
Den 9-10 februari 2016 fattade regionfullmäktige beslut om mer enhetliga
patientavgifter. Det finns behov att förtydliga avgifter och regler avseende
körkortsintyg och hörapparater. Referensgruppen för avgiftsfrågor förslår följande
ändringar:
-

För körkortsintyg som utfärdas av ögonspecialist tas idag en avgift ut om
300 kronor. Detta gäller patienter med laserbehandlad diabetesretinopati,
ögonskador p.g.a. diabetes eller glaukom. Intygsskrivandet är mycket tidoch resurskrävande. Ögonmottagningen utfärdar cirka 150 körkortsintyg/år,
tidsåtgången per intyg är cirka 60 minuter. De patienter som inte uppfyller
körkortskravet ber ofta om ett nytt intyg då de vill få en chans till att behålla
körkortet. För körkortsintyg som utfärdas av distriktsläkare, diabetesläkare
eller optiker tas en avgift ut om 1000 kronor.
Referensgruppen för avgiftsfrågor föreslår att avgiften för körkortsintyg ska
uppgå till 1000 kr även då körkortsintyget utfärdas på Ögonmottagningen
av specialist.

-

Utprovning för hörapparat (3-4 besök) har idag en engångsavgift om
500 kronor.
Förslaget är att patienten istället betalar 300 kr per besök.
Högkostnadsskydd ska gälla. För patienter över 85 år ändras avgiften till
avgiftsfritt. Avgiften blir då enligt enhetstaxa samt att alla besök hos
audionom har samma avgift.

-

För borttappad hörapparat idag är avgiften beroende hur gammal
hörapparaten är, avräknas på 5 år, 10 % för varje påbörjat halvår. Förslag till
en enhetlig avgift om 1000 kr för borttappad hörapparat inom 4 år från
utprovningsdatum för att det ska vara lika för alla patienter. Ingår inte i
högkostnadsskyddet.

-

Införande av avgift om 150 kr då öroninsatsen är borttappad.
Öroninsats av grundmaterial kostar cirka 150 kr. Då avgjutningen av
öroninsatsen finns sparad, behövs inget besök till de patienter som har
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tappat bort/förstört sin öroninsats. Specialmaterial till högre kostnad
används inte.
-

Patienter hos Hörcentralen betalar idag den del av hörapparatskostnaden
som ligger över 3500 kr. 1997-03-01 beslöts att införa en utprovningsavgift
för hörapparater samt ett kostnadstak på 3 500 kronor. ”Taket” innebär att
för patienter som väljer hörapparater över 3 500 kronor får patienten
själv stå för mellanskillnaden mellan apparatens pris och 3 500 kronor.
Denna avgift föreslås tas bort då den är inaktuell då det förut handlade om
att den digitala tekniken gjorde att patienten kunde välja en dyrare
hörapparat, vilket inte är fallet idag.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Patientavgifter justeras enligt följande:
Typ av besök/avgift
1. Körkortsintyg, utfärdat av ögonspecialist

Förslag avgift
Patientavgift: 1000 kr

2. Enhetstaxa för utprovning av hörapparat

300 kr per besök (ingår i
högkostnadsskyddet)

3. Borttappad hörapparat inom 4 år

1000 kr (ingår inte i
högkostnadsskyddet)

4. Borttappad öroninsats

150 kr

5. Hörapparatskostnad över 3500 kr

Avgiftstaket tas bort
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