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Tjänsteskrivelse - Avgiftshandbok 2020
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande.
1. Avgiftshandbok 2020 för Region Gävleborg fastställs
2. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2020
3. Detta beslut ersätter tidigare beslut om berörda avgifter
4. Avgifter föranledda av ny lagstiftning, beslut i samverkansnämnd eller direktiv
från myndighet ska ändras löpande under verksamhetsåret.
5. Hälso- och sjukvården är ansvarig för genomförande av beslutet samt
uppföljningen
Sammanfattning

I årets revidering ingår anpassning av patientavgift på sjukvårdsbesök hos
undersköterska, höjd egenavgift för ortopedtekniska skor, receptavgift för
beställda och utfärdade recept (t.ex via telefonkontakt, mina vårdkontakter) samt
undanta ungdomsmottagningen från möjlighet till att debitera sent avbokade
besök/uteblivna besök.
Ärendet
Regionfullmäktige beslutar om de avgifter som ska gälla i regionen. All
information om avgifter i Region Gävleborg är samlad i en avgiftshandbok.
Avgiftshandboken revideras årligen.
Följande förändringar av avgiftshandboken inför 2020 föreslås;
Införa en patientavgift på sjukvårdsbesök hos undersköterska

Ordinarie enhetlig patientavgift på 200 kr/besök för tidbokade besök hos
undersköterska (provtagningar efter remiss, utförda av undersköterska på lab. är
dock avgiftsfria enligt regel för provtagningar).
Höja egenavgiften för ortopedtekniska skor för både vuxna och barn, ifrån 800
kr/par till 900 kr/par för vuxna och ifrån 200 kr/par till 300 kr/par för barn

Avgiften har inte reglerats sedan 2008 för vuxna och 2002 för barn medan
kostnaderna för skorna har ökat under perioden. En jämförelse av avgiften
gentemot övriga regionerna inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion har även gjorts
vilket även det motiverar att en ökning av hjälpmedelsavgiften genomförs.
Debitering för utprovningsbesök med ordinarie patientavgift (200 kr) samt så
debiteras hjälpmedelsavgift (för förskrivning) 100 kr redan.
En receptavgift för beställda och utfärdade recept via telefonkontakt, mina
vårdkontakter eller på annat sätt än vid ett tidsbokat besök

För beställda och utfärdade recept via telefonkontakt, mina vårdkontakter eller på
annat sätt än vid ett tidsbokat besök debiteras receptavgift.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post rg@regiongavleborg.se

Bankgiro 5031-9771

801 88 Gävle

Rektorsgatan 1

026-15 40 00

026-15 57 00

Internet www.regiongavleborg.se

Org. nr.

232100-0198

Datum 2019-06-03

Dnr 05, RS 2019/471

Kansliavdelning
Upprättare Mats Fransson

Ingen receptavgift debiteras för recept beställda eller överenskomna i samband
med besök som är avgiftsbelagda eller recept som utfärdas i samband med en
telefonkontakt med läkare som är avgiftsbelagd. Patientavgift om 100 kr och
avgiften ingår i högkostnadsskyddet. Förändringen beräknas ge Region Gävleborg
ca 10 mkr.
Undanta ungdomsmottagningen ifrån möjligheten att debitera sent avbokade
besök och uteblivna besök

En del i ungdomsmottagningens verksamhet bygger på att barn under 18 år ska
kunna söka kontakt utan vårdnadshavares kännedom. När dessa som själva bokat
sin tid uteblir och faktura skickas till vårdnadshavare bryts denna förutsättning.
Genom att skicka en faktura röjs ett besök på ungdomsmottagningen som kan
innebära en svår situation för barnet eller ungdomen. Hälso- och sjukvården
föreslår därför att uteblivna besök inom ungdomsmottagningen undantas från den
generella regeln om debitering.
Expedieras till

Regionstyrelsen
Göran Angergård
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Erik Lundgren
Handläggare
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