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Rekommendation om patientavgift vid digitala vårdkontakter
samt Regelverk för digital vård
Ärendebeskrivning
Sveriges kommuner och landstings förbundsstyrelse beslutade 2018-03-16 om att
rekommendera landstingen och regionerna att tillämpa en lägsta nivå för
patientavgift på 100 kronor vid digitala vårdkontakter i primärvården. Motivet till
rekommendationen är både att stimulera utvecklingen av digitala vårdtjänster och
att undvika att framkalla oönskade beteenden hos patienter och vårdgivare.
I Region Jämtland Härjedalen är lägsta nivå för patientavgifter 300 kronor och vi
tillämpar därför i praktiken redan rekommendationen. Regionen avser att bibehålla
nuvarande avgift på 300 kronor och bör därmed godkänna SKL:s rekommendation
om en lägsta nivå för patientavgift vid digitala vårdkontakter.
Tolkningarna om hur och när avgift ska tas ut vid digitala vårdkontakter behöver
tydliggöras. Därför har ett regelverk för digital vård tagits fram. Syftet med detta
regelverk är att underlätta utvecklingen av vård på distans med olika former av
digital teknik. Detta genom att beskriva vad olika former av vård på distans innebär
i form av befintliga patientavgifter. Utöver det regleras också hur ersättningar
gällande utomlänspatienter ska hanteras. Regelverket ger också tolkningar på hur
patientavgifter, journalföring, bokföring, sjukresekostnader mm ska hanteras för att
inte otydligheter ska bli hinder för utveckling av vård på distans. Slutligen ges
förslag till hur registrering i Cosmic ska ske för att statistik ska kunna tas ut för att
se utvecklingen av vård på distans i olika former.
Utvecklingen av olika vårdformer som nyttjar digital teknik går fort och det
framtagna regelverket behöver revideras löpande i takt med att nya frågeställningar
aktualiseras.

Regiondirektörens förslag
1. Region Jämtland Härjedalen godkänner SKLs rekommendation om lägsta nivå
för patientavgift vid digitala vårdkontakter i primärvården.
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2. Inriktningen i Regelverk för digital vård godkänns.
3. Regiondirektören får i uppdrag att fastställa och löpande revidera Regelverk för
digital vård.
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