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Egenavgift - Antikroppsprovtagning vid covid-19 - HSN
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionstyrelsen ska besluta följande:

1. att införa en egenavgift om 200 kronor för serologisk testning avseende
covid-19 för personer som inte omfattas av avgiftsfrihet enligt vad som
framkommer av överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges
kommuner och regioner
2. att egenavgiften inte ingår i högkostnadsskyddet

3. att Hälso- och sjukvården är ansvarig för genomförande av beslutet samt
uppföljningen.

Sammanfattning

Att införa egenavgift om 200 kronor för serologisk testning avseende covid-19 för
personer som inte omfattas av avgiftsfrihet enligt vad som framkommer av
överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges kommuner och regioner.
Egenavgiften ingår inte i högkostnadsskyddet. Serologisk testning som är en del
av en patients pågående utredning skall dock vara avgiftsfri.
Ärendet

Regeringen och SKR har förhandlat fram en överenskommelse för att säkerställa
tydlighet kring finansiering och ansvarsfördelning avseende testning för covid-19.
Överenskommelsen gäller huvudsakligen testning avseende pågående sjukdom
med PCR-analys men avser också serologisk testning som detekterar antikroppar
som tecken på genomgången sjukdom. PCR-analys omfattas av smittskyddslagen
och är avgiftsfri.
En avsikt med den serologiska testningen är att kartlägga smittspridningen i
landet. Serologisk testning kan också nyttjas i särskilt känsliga verksamheter för
testning av personal. Sådan testning ska därför vara avgiftsfri för hälso- och
sjukvårdspersonal, personal inom omsorg, brukare i särskilt boende och
hemtjänst.
Överenskommelsen anger vidare att serologisk testning erbjuds övrig befolkning
mot erläggande av en egenavgift. Skrivningen avseende egenavgift innebär att
serologisk provtagning av enskilda inte är att betrakta som en åtgärd som ingår i
det ordinarie sjukvårdsuppdraget och normalt inte är att betrakta som kvalificerad
hälso- och sjukvård. Avgiften ingår mot bakgrund av detta sålunda inte i
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högkostnadsskyddet. SKR rekommenderar en egenavgift motsvarande 200
kronor.
Serologisk testning som är en del av en patients pågående utredning skall dock vara
avgiftsfri. Ett krav för att egenavgiften för serologisk testning skall kunna debiteras är
att de tester som används vid provtagningen uppfyller Folkhälsomyndighetens krav
på prestanda.
Kostnader och finansiering

I enlighet med överenskommelsen kommer staten att ersätta regionerna med ett
schablonbelopp per test. För serologisk testning kommer beloppet uppgå till 750
kronor per test under en given period.
Konsekvenser för barn-, miljö- och jämställdhetsperspektiven

Beslutet saknar konsekvenser ur dessa perspektiv
Expedieras till

Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Centralkassan

Göran Angergård
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Erik Lundgren
Chefscontroller
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