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§27

Egenavgifter och högkostnadsskydd inom sjukresor (HSN/78/2020)

Sammanfattning
Region Jämtland Härjedalen hade 2018 en kostnad för sjukresor på ca 53 mkr. Av detta så 
består ca 48,6 mkr av rena transportkostnader. På varje transport tas en egenavgift ut, av 
patienten. För varje resa adderas egenavgiften tills ett högkostnadsskydd uppnås. Därefter har 
patienten inga fler egenavgifter under en tolvmånadersperiod, räknat från datum för första 
resan. Den årliga intäkten av egenavgifter är ca 5,4 mkr.

I mer än tio år har regionens kostnader för sjukresor ökat kraftigt och då särskilt kostnaderna 
för sjukresor med taxi, specialfordon och bårbil. Kostnadsökningen för sjukresor har berott på 
flera faktorer, delvis en demografisk förändring inom glesbygden och en försämrad 
tillämpning av regelverket men främst på den naturliga indexering som sker inom avtalen med 
transportörerna. Under samma period har patienternas egenavgifter samt högkostnadsskydd 
för sjukresor i det närmaste lämnats oförändrade.
Förslag till ändring av högkostnadsskydd och egenavgifter för sjukresor samt milersättning 
för egen bil:

 Högkostnadsskyddet höjs från 1600 kr till 2400 kr
 Egenavgift för taxi och reguljärflyg höjs från 100 kr till 200 kr
 Egenavgift för egen bil höjs från 100 kr till 150 kr
 Egenavgift för Ambuss, tåg, buss samt övriga fordon föreslås kvarstå på 100 kr
 Egenavgift för allmän kollektivtrafik inom länet tas bort
 Milersättning för egen bil höjs från 12 kr/mil till 18.50 kr/mil
 Följeslagare till patienter över 85 år och patienter med specifikt funktionshinder ska vara 

egenavgiftsbefriade på resor inom regionen
Att genomföra en förändring av egenavgifter och högkostnadsskydd enligt ovanstående skulle 
innebära ökade intäkter om ca 3 mkr för område service.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Egenavgifter och högkostnadsskydd för sjukresor ändras enligt följande:
a) Högkostnadsskyddet höjs från 1600 kr till 2400 kr
b) Egenavgift för taxi och reguljärflyg höjs från 100 kr till 200 kr
c) Egenavgift för egen bil höjs från 100 kr till 150 kr
d) Egenavgift för Ambuss, tåg, buss samt övriga fordon föreslås kvarstå på 100 kr vid resor 
över länsgränsen
e) Egenavgift för allmän kollektivtrafik inom länet tas bort
f) Milersättning för egen bil höjs från 12 kr/mil till 18.50 kr/mil
g) Följeslagare till patienter över 85 år och patienter med specifikt funktionshinder ska vara 
egenavgiftsbefriade på resor inom regionen
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2. De nya avgifterna ska gälla från och med 1 maj 2021
3. Hälso- och sjukvårdsnämnden uppdras att följa upp effekterna av beslutet och redovisa 
dessa för regionfullmäktige i november 2021
Yrkanden
Elin Hoffner (V) yrkar avslag till punkt 1a.
Robert Hamberg (M) yrkar bifall till regiondirektörens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag på punkt 1a och Elin Hoffners 
avslagsyrkande och finner regiondirektörens förslag antaget.
Votering
Votering begärs och följande propositionsordning fastställs.
Den som bifaller regiondirektörens förslag röstar "Ja".
Den som vill avslå regiondirektörens förslag röstar "Nej".
Med 11 ja-röster, 1 nej-röst och 1 avstår finner ordföranden regiondirektörens förslag antaget. 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag punkt 1b-g och finner dem 
antagna.
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag punkt 2 och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag punkt 3 och finner det antaget.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Egenavgifter och högkostnadsskydd för sjukresor ändras enligt följande:
a) Högkostnadsskyddet höjs från 1600 kr till 2400 kr
b) Egenavgift för taxi och reguljärflyg höjs från 100 kr till 200 kr
c) Egenavgift för egen bil höjs från 100 kr till 150 kr
d) Egenavgift för Ambuss, tåg, buss samt övriga fordon föreslås kvarstå på 100 kr vid resor 
över länsgränsen
e) Egenavgift för allmän kollektivtrafik inom länet tas bort
f) Milersättning för egen bil höjs från 12 kr/mil till 18.50 kr/mil
g) Följeslagare till patienter över 85 år och patienter med specifikt funktionshinder ska vara 
egenavgiftsbefriade på resor inom regionen
2. De nya avgifterna ska gälla från och med 1 maj 2021
3. Hälso- och sjukvårdsnämnden uppdras att följa upp effekterna av beslutet och redovisa 
dessa för regionfullmäktige i november 2021
Reservationer
Elin Hoffner (V) reserverar sig till förmån för sitt avslagsyrkande i punkt 1a. 
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Expedieras till 
Teamledare sjukresor

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag
 egenavgifter och högkostnadsskydd 2021
 Tjänsteskrivelse Egenavgifter och högkostnadsskydd för sjukresor

Paragrafen är justerad
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Voteringslista

Mötesdatum
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-03-31

Voteringslista: §27
Ärende: Egenavgifter och högkostnadsskydd inom sjukresor,  HSN/78/2020

Voteringslist(or)
Omröstning avseende bifall eller avslag på regiondirektörens förslag om punkt 1a

Ledamot Ja Nej Avstår
Lennart Ledin (L), 1:a vice ordförande X
Margareta Mahmoud Persson (KD), Ledamot X
Robert Hamberg (M), Ledamot X
Frida Skoog (M), Ledamot X
Tom Silverklo (C), Ordförande X
Cristine Persson (C), 3:e vice ordförande X
Marie-Louise Oscarsson (C), Ledamot X
Martine Eng (S), Ledamot X
Bengt Bergqvist (S), 2:e vice ordförande X
David Adervall (S), Ledamot X
Margareta Winberg (S), Ledamot X
Elin Hoffner (V), Ledamot X
Anette Rangdag (SD), Ledamot X
Resultat 11 1 1
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