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Delegeringsprotokoll från Västra Götalandsregionen
Behandling av ärenden med stöd av delegering från hälso- och sjukvårdsstyrelsen
punkt 5 i delegeringsordning (beslutad 2019-09-05, § 206)

Tillämpningsanvisning avgiftsfri undersökning,
vård och behandling enligt Smittskyddslagen
(2004:168) på grund av covid-19
Diarienummer HS 2020-00485

Beslut
1. Hälso- och sjukvårdsdirektören fastställer tillämpningsanvisning för
avgiftsfri undersökning, vård och behandling enligt Smittskyddslagen
(2004:168) på grund av covid-19.
2. Tillämpningsanvisningen gäller retroaktivt från och med den 2 februari
2020.

Sammanfattning av ärendet
Regeringen har beslutat om en förordning som innebär att bestämmelserna i
smittskyddslagen om allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas
på infektion med coronavirus. Förordningen (2020:20) gäller från den 2 februari
2020.
Covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom och undersökning,
vård och behandling är enligt Smittskyddslagen (SFS 2004:168) avgiftsfri. För att
avgiftsfrihet ska gälla måste det finnas en rimlig klinisk eller epidemiologisk
misstanke om att patienten har covid-19.
Enligt Västra Götalandsregionens regelverk gäller avgiftsfrihet vid första
besöket om det står helt klart eller med stor sannolikhet kan antas att det rör sig
om en allmänfarlig sjukdom. Efterföljande besök, som orsakats av den
allmänfarliga sjukdomen, ska alltid vara avgiftsfria. Avgiftsfriheten gäller både
öppen och sluten vård.
Vid besök för eventuella följdsjukdomar ska ordinarie patientavgift tas ut.
Det är behandlande läkare som avgör om patienten har rätt till avgiftsfrihet.
När beslut om avgiftsfrihet tas ska nedanstående punkter beaktas.
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Vid besök som rör provtagning på grund av misstanke om covid-19 tas
ingen patientavgift ut. Vid konstaterad smitta är efterföljande besök som
orsakats av den allmänfarliga sjukdomen avgiftsfria.



Vid besök som rör misstänkt covid-19 och patienten inte får genomgå
provtagning är besöket avgiftsfritt. Patienten är befriad från patientavgift
så länge misstanke om covid-19 kvarstår.



Vid besök på akutmottagning på grund av annan orsak än misstänkt covid19 ska patientavgift tas ut. Om patienten på grund av förkylningssymptom
genomgår provtagning för covid-19, för att förhindra eventuell
smittspridning på sjukhuset, inte för att det finns en rimlig klinisk eller
epidemiologisk misstanke om sjukdomen, ska patientavgift tas ut.



Vid besök för eventuella följdsjukdomar tas ordinarie patientavgift ut, till
exempel rehabiliteringsinsatser.

Slutenvård


Vid slutenvård tas ingen patientavgift ut när vård ges på grund av covid19. Rehabiliteringsinsatser under pågående slutenvårdstillfälle är
avgiftsfria.



Vid slutenvård som ges av annan orsak, men patienten har en konstaterad
covid-19 som inte föranleder sjukhusvård, ska patientavgift tas ut.

Ambulanstransport


Patientavgift ska inte tas ut för ambulanstransport när det finns en rimlig
klinisk eller epidemiologisk misstanke om covid-19.

Läs mer om patientavgifter:
www.vgregion.se/patientavgifter

Beslutsdatum 2020-05-19
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Ann Söderström
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Beslutet skickas









Samtliga utförare hälso- och sjukvård
Servicenämnden
Marie Gustafsson för spridning inom vårdvalen
Levi Siljemyr för spridning till privata vårdgivare med avtal med VGR
Hälso- och sjukvårdsnämnderna för kännedom
Annika Andersson
Carin Svensk
Annette Fogels

