Motion till Regionfullmäktige i Region Gävleborg
Utred slopande av patientavgifter vid vård enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård
(LPT)
Inom Region Gävleborg har vi en avgiftshandbok, som beskriver vilken vård som är
avgiftsbelagd respektive avgiftsfri, och som redovisar olika kostnader för intyg mm. Att man
betalar en patientavgift inom vården som vuxen ses idag närmast som en självklarhet. Den
motsvarar dessutom oftast en liten del av den totala kostnaden för vården som ges.
I andra fall finns det lagar som styr när personer ska ges vård under tvång, det vill säga vård
som inte är frivillig, men som bedöms vara tvunget av olika anledningar. Ofta är det personer
som har någon form av missbruksproblematik, genom en trasslig livssituation, som inte
sällan även innefattar ekonomiska problem. Frågan man behöver ställa sig vid dessa tillfällen
är vad Region Gävleborg kan göra för att inte göra den ekonomiska situationen värre för
dessa individer.
Även om en person är intagen genom Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) så ska personen
betala en patientavgift på 100 kr per dag som de erhåller vård. Vid långvarig vårdvistelse kan
därför avgiften bli hög, och personer som redan har en svår ekonomisk situation riskerar
betalningssvårigheter (på grund av vårdkostnaderna). Dessa utsatta individer har, med stor
sannolikhet, inte heller möjlighet att söka stöd hos socialtjänsten. Följden av detta kan, i
värsta fall, blir att obetalda vårdkostnader överlämnas till inkasso och Kronofogden- med
därtill tillkommande avgifter. En redan dålig situation riskerar då att förvärras ytterligare.
Drabbade personers möjligheter till ett fungerande liv utanför vården minskar, paradoxalt
nog, då. Det är kontraproduktivt för hela samhället.
Region Gävleborg bör därför titta närmare på vad som kan göras, gällande patientavgiften
med mera, för personer som vårdas inom bland annat LPT. Regionen bör även titta på
förutsättningarna för att avgiften skulle kunna avskaffas helt. Frågan behöver dock utredas
vidare. Detta för att se vilka andra grupper som eventuellt också skulle kunna vara aktuella
att befria från patientavgift.
Sverigedemokraterna föreslår därför regionfullmäktige att besluta följande:
Att utreda förutsättningarna för att avskaffa patientavgiften för bland annat patienter som
vårdas enligt LPT och redovisa de ekonomiska konsekvenserna av detta till hälso- och
sjukvårdsnämnden
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