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Höjning av högkostnadsskyddet för vårdavgifter
Ärendebeskrivning
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har den 18 oktober 2018 inkommit med en
information till regionerna om höjning av högkostnadsskyddsbeloppet för
vårdavgifter från 1 januari 2019. Enligt skrivelsen höjs högkostnadsskyddet för
öppen vård med mera från 1 100 till 1 150 kronor. Det är den högsta avgift för
vårdavgifter som under en tolvmånadersperiod får tas ut. Högkostnadsskyddet för
sluten vård är oförändrat. Bakgrunden till höjningar är att regeringen har fastställt
prisbasbeloppet till 46 500 kr för år 2019.
De högkostnadsskydd som berörs regleras i 17 kap. hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30). Informationen är dock endast en rekommendation eftersom regionerna,
i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen 17 kap, själva beslutar om grunder för hur
vårdavgifter och andra avgifter ska tas ut. Vårdavgifter får dock inte överstiga
fastställda maxbelopp i socialförsäkringsbalken.
Enligt Region Jämtland Härjedalens arbetsordning är det regionfullmäktige som
beslutar om avgifter. Enligt beslut den 10 februari 2016, § 9, infördes från 1 april
2016 nya mer enhetliga öppenvårdsavgifter. Då fastställdes högkostnadsskyddet för
öppenvården till 1100 kronor. Den 10 juni 2016, § 96, beslutade regionfullmäktige
om enhetliga avgifter även inom slutenvården. En enhetstaxa inom slutenvården
med 100 kronor per dag infördes.
I de flesta regioner betalar patienten högst 1 150 kr förutom i Region Blekinge,
Västra Götalandsregionen och Region Jämtland Härjedalen där patienten betalar
högst 1 100 kr.
Under 2018 var det totalt 37 000 frikort inom öppenvården som lämnades ut inom
Region Jämtland Härjedalen. Utlämningen var jämt fördelad under året och i snitt
var det cirka 3 080 frikort som delades ut per månad. En höjning av
högkostnadsskyddet med 50 kronor inom öppenvården skulle därmed ge cirka
150 000 kronor ytterligare intäkter per månad, dvs 1 800 000 kronor per år.
Region Jämtland Härjedalen har med anledning av sitt svåra ekonomiska läge
beslutat om flertalet resultatförbättrande åtgärder. I det ingår bland annat att se
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över möjligheterna att öka regionens intäkter utöver skatteintäkter. Med anledning
av det är det rimligt att följa SKL:s rekommendation om att högkostnadsskyddet
ska följa övrig prisutveckling. Ur ett jämställdhetsperspektiv ger höjningen enskilda
patienter en högre kostnad med 50 kr per 12-månadersperiod, medan de som gör
enstaka besök inte påverkas.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Högkostnadsskyddet inom Region Jämtland Härjedalens öppenvård höjs från 1 100
kronor till 1 150 kronor från 1 mars 2019.
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