Tjänsteskrivelse

1(3)

Regionfullmäktige
Sekretariatet
Charlotte Funseth
Tfn: 063-14 75 51
E-post:charlotte.funseth@regionjh.se

2016-04-08

Möjlighet till avgiftsfri uppdelning av betalning av
patientavgift vid besök inom öppenvård
(RS/200/2015)
Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-04-08, § 91

Ärendebeskrivning
Regionfullmäktige beslutade 2016-02-09 - 10, § 10 att möjlighet till avgiftsfri uppdelning av
betalning av inom en bestämd tidsrymd, till exempel fem och tio månader, ska införas.
Med anledning av beslutet har förslag till regler tagits fram för betalning av patientavgifter
för öppenvård.
Huvudregeln för betalning av patientavgifter för öppenvård är att avgiften betalas i
samband med besöket. Kan betalning vid besöket inte göras får patienten en faktura på
avgiften med betalning av avgiften inom 30 dagar. En fakturaavgift tas ut i dessa fall med
vissa undantag. Regionfullmäktiges ovannämnda beslut innehöll också beslut om
införande av självbetjäning vid receptionen vid Östersunds sjukhus med betalsättet
fakturering (utan faktureringsavgift) och samlingsfakturering. Fullmäktigebeslutet kommer
att medföra en ändring av reglerna för betalning när självbetjäningen och
samlingsfaktureringen införs.
Region Jämtland Härjedalen erbjuder två alternativ till huvudregeln för betalning av
öppenvårdsavgifter. Patienten kan endast välja ett av alternativen.
Alternativ 1. Om en patient önskar att få avbetala avgiften för ett öppenvårdsbesök ska
patienten erbjudas att avgiftsfritt flytta fram betaldatumet 60, 90 eller 120 dagar från
besökstillfället. Patienten kan delbetala summan under perioden fram till betaldatumet.
Alternativ 2. En patient kan i samband med det första besöket köpa ett frikort på avgiftsfri
avbetalning för en frikortsperiod på 12-månader. Patienten ska då ingå en
överenskommelse med Region Jämtland Härjedalen. Villkoren för köpet framgår av ett
framtaget förslag till överenskommelse om delbetalning av frikort.
Enligt förslaget kan patienten dela upp betalningen för frikortet enligt ett av följande
alternativ:
- betala hela beloppet 1 100 kronor på en faktura med förfallodag 30 dagar efter
fakturadatum,
- betala av beloppet på 5 månader med 220 kronor per månad eller
- betala av beloppet på 10 månader med 110 kronor per månad.
Ingen faktureringsavgift ska tas ut av patienten vid betalning enligt de två alternativen.
Reglerna ska gälla även för de privata vårdgivarna.

Förslag till beslut

Beslutsunderlag
Förslag till överenskommelse om delbetalning av frikort.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Region Jämtland Härjedalen erbjuder två alternativ till huvudregeln för betalning av
öppenvårdsavgifter. Patienten kan endast välja ett av alternativen.
Alternativ 1. Om en patient önskar att få avbetala ett öppenvårdsbesök ska patienten
erbjudas att avgiftsfritt flytta fram betaldatumet 60, 90 eller 120 dagar från besökstillfället.
Patienten kan delbetala summan under perioden fram till betaldatumet.
Alternativ 2. En patient kan i samband med det första besöket köpa ett frikort på avgiftsfri
avbetalning för en frikortsperiod på 12-månader. Patienten ska då ingå en
överenskommelse med Region Jämtland Härjedalen med villkor och avbetalningstider som
framgår av förslag till överenskommelse om delbetalning av frikort.
Faktureringsavgift tas inte ut av patienten vid betalning enligt de två alternativen.
Reglerna gäller även för de privata vårdgivarna.

Yrkande
Thomas Andersson (C) yrkar att styrelsen får en tydlig redovisning av kostnader för
fakturering av patientavgifter inom regionen.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons tilläggsyrkande och finner det
antaget.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

1. Styrelsen ska få en tydlig redovisning av kostnader för fakturering av patientavgifter
inom regionen.
2. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Region Jämtland Härjedalen erbjuder två alternativ till huvudregeln för betalning av
öppenvårdsavgifter. Patienten kan endast välja ett av alternativen.
Alternativ 1. Om en patient önskar att få avbetala ett öppenvårdsbesök ska patienten
erbjudas att avgiftsfritt flytta fram betaldatumet 60, 90 eller 120 dagar från
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besökstillfället. Patienten kan delbetala summan under perioden fram till betaldatumet.
Alternativ 2. En patient kan i samband med det första besöket köpa ett frikort på
avgiftsfri avbetalning för en frikortsperiod på 12-månader. Patienten ska då ingå en
överenskommelse med Region Jämtland Härjedalen med villkor och avbetalningstider
som framgår av förslag till överenskommelse om delbetalning av frikort.
Faktureringsavgift tas inte ut av patienten vid betalning enligt de två alternativen.
Reglerna gäller även för de privata vårdgivarna.

Utdrag till

Ekonomidirektör
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