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Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Yttrande över motion 2020:75 av Gabriel Kroon (SD)
och Britt-Mari Canhasi (SD) om att utreda
förutsättningarna för att redovisa faktiska
sjukvårdskostnader på kvitto för Region Stockholm
Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig
över motion 2020:75. I motionen föreslår Gabriel Kroon (SD) och BrittMari Canhasi (SD) att förutsättningarna för att redovisa faktiska
sjukvårdskostnader på kvitto för Region Stockholm ska utredas.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Motion 2020:75 av Gabriel Kroon (SD) och Britt-Mari Canhasi (SD)

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Tjänsteutlåtande över motion 2020:75 överlämnas till regionstyrelsen som
nämndens yttrande.
Förvaltningens motivering till förslaget
Bakgrund
För att invånarna i Region Stockholm ska ges möjlighet att överblicka
kostnaderna för hälso- och sjukvården i regionen anser motionärerna att de
faktiska kostnaderna för sjukvårdstjänsterna behöver synliggöras.
Motionärerna föreslår därför att hälso- och sjukvårdensnämnden ska ges i
uppdrag att utreda förutsättningarna för att redovisa faktiska
sjukvårdskostnader, exempelvis på kvitto.
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Överväganden
Region Stockholms hälso- och sjukvårdssystem är omfattande. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen tillämpar idag över hundra olika ersättningsmodeller för att ersätta flera tusen olika vårdgivare för olika typer av vård.
För att tillhandahålla en vårdtjänst kan flera vårdgivare vara inblandade.
En vårdtjänst kan också omfatta flera olika åtgärder vilket påverkar
kostnaden för vårdtjänsten. Det är inte heller alltid möjligt att fördela
kostnader per åtgärd eller besök. För husläkarverksamheten baseras
exempelvis en stor del av ersättningen på hur många patienter som är
listande på en mottagning. Ersättningen till mottagningen ska därmed inte
bara täcka mottagningsbesök utan även flera andra uppdrag såsom
hälsofrämjande och förebyggande arbete.
Att redovisa faktiska kostnader på individnivå skulle kräva ett gemensamt
system i vilket sjukhus, privata vårdgivare och andra vårdgivare kan samla
uppgifter på individnivå. Förvaltningens preliminära bedömning är att det
är svårt att se att det finns laglig grund för att samla denna typ av uppgifter
i så lättillgängliga datasystem som exempelvis ett kassasystem. En
ytterligare aspekt är att ett sådant system kan vara känsligt för kroniker och
andra personer som konsumerar mycket vård och som av naturliga skäl tar
stora resurser i anspråk. Att som invånare vid sjukdom känna att man är en
belastning för hälso- och sjukvårdssystemet kan även vara
integritetskränkande, inte minst eftersom sjukvården i grunden är att
betrakta som avgiftsfri.
Komplexiteten i hälso- och sjukvårdssystemet, i kombination med gällande
lagar om hantering av personuppgifter, innebär att ett uppdrag till hälsooch sjukvårdsnämnden att utreda förutsättningarna att redovisa faktiska
sjukvårdskostnader på kvitto skulle kräva omfattande administrativa
resurser. Samtidigt bedöms möjligheten att på ett korrekt sätt redovisa
kostnaden på individnivå vara begränsad. Mot denna bakgrund anser
hälso-och sjukvårdsförvaltningen att uppdraget inte bör genomföras.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna för hälso- och sjukvårdsnämnden är oförändrade om
uppdraget inte genomförs.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Att inte genomföra utredningen innebär oförändrade konsekvenser för
patientsäkerheten.
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Konsekvenser för jämlik och jämställd vård
Att inte genomföra utredningen innebär oförändrade konsekvenser för
jämlik och jämställd vård.
Miljökonsekvenser
Att inte genomföra utredningen innebär oförändrade konsekvenser för
miljön.
Administrativa konsekvenser
Att inte genomföra utredningen innebär oförändrad administration.

Johan Bratt
Tf. hälso- och sjukvårdsdirektör
Margareta Tufvesson
Avdelningschef

Beslutet ska skickas till
Regionstyrelsen

Godkänd av Johan Bratt, 2021-03-23
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MOTION
2020-12-08

Motion av Gabriel Kroon (SD) och Britt-Mari Canhasi (SD) om
att utreda förutsättningarna för att redovisa faktiska
sjukvårdskostnader på kvitto i Region Stockholm
I Sverige finansieras hälso- och sjukvården solidarisk via inbetalda skatter
till i huvudsak regionen och en mindre del finansieras via fördelade
statsbidrag. Kostnaderna förväntas öka under följande år på grund av
demografiska förändringar där allt färre måste försörja allt fler.
Vi står inför en framtida svår uppgift när det gäller tillhandahållande och
finansiering av hälso- och sjukvården. Finansieringen av hälso- och
sjukvården är under press och kräver redan i dag prioriteringar i
verksamheterna. En mycket begränsad andel betalas av invånarna via
egenavgifter vid sjukbesök upp till högkostnadsskyddet då sjukvården blir
”gratis” för individen under en begränsad tid. En stor del av invånarna är
omedvetna om de faktiska kostnaderna för enskilda sjukvårdsbesök.
Kostnader för hälso- och sjukvård som i dag är dolda för individen skulle
kunna synliggöras på till exempel kvittot för att öka transparensen för
invånarna i Region Stockholm. Genom att synliggöra de faktiska kostnaderna
för sjukvårdstjänsterna blir systemet mer överskådligt för invånarna, vilket
även är positivt för den demokratiska processen. Invånarna skulle därmed
ges möjlighet att lättare överblicka kostnaderna för sjukvårdsregionens
offentliga åtagande.
Genom att hitta ett system för att synliggöra de faktiska kostnaderna skulle
sjukvårdsregionen kunna skapa insikt och förståelse hos individen för vårt
gemensamma kostnadsansvar för behov, förväntningar och möjliga
lösningar.
Sverigedemokraterna föreslår Regionfullmäktige besluta:
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att redovisa faktiska sjukvårdskostnader för
uppnå en ökad transparens för sjukvårdens kostnader.

Gabriel Kroon (SD)

Britt-Mari Canhasi (SD)

1 (ϭ)

