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Ordförandens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande:
1. Region Skåne godkänner rekommendation från Sveriges kommuner och
regioner (SKR) om gemensam egenavgift vid serologisk testning avseende
covid-19
2. Serologisk testning för covid-19 är avgiftsfri för hälso- och sjukvårdspersonal,
personal inom omsorg, brukare i särskilt boende och hemtjänst.
3. För serologisk testning för covid-19 av övrig befolkning tas egenavgift ut av
den enskilde på 200 kr.
4. Egenavgiften på 200 kr ingår inte i högkostnadsskyddet.
5. Detta beslut gäller från den 16 juni 2020 till och med 31 december 2020.
Sammanfattning
SKR har lämnat en rekommendation om gemensam egenavgift vid serologisk
testning avseende Covid-19.
I ärendet finns följande dokument:
1. Beslutsförslag 2020-06-15
2. Delegationsbeslut 2020-06-15
3. Överenskommelse och rekommendation 2020-06-11
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
SKR har förhandlat fram en överenskommelse för att säkerställa tydlighet
kring finansiering och ansvarsfördelning avseende testning för covid-19.
Överenskommelsen gäller huvudsakligen testning avseende pågående sjukdom
med PCR-analys men avser också serologisk testning som upptäcker antikroppar
som tecken på genomgången sjukdom.
Överenskommelsen mellan regeringen och SKR stipulerar att ”Parallellt med
testning av aktiv infektion med PCR bygger regionerna upp kapacitet för
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serologisk testning utifrån de rekommendationer Folkhälsomyndigheten lämnar
för att säkerställa kvalitet och säkerhet i testningen. En avsikt med den serologiska
testningen är att kartlägga smittspridningen i landet. Serologisk testning kan
också nyttjas i särskilt känsliga verksamheter för testning av personal. Sådan
testning ska därför vara avgiftsfri för hälso- och sjukvårdspersonal, personal
inom omsorg, brukare i särskilt boende och hemtjänst.”
Överenskommelsen fastställer vidare att serologisk testning erbjuds övrig
befolkning mot erläggande av en egenavgift. I enlighet med överenskommelsen
kommer staten att ersätta regionerna för serologisk provtagning med 750kr/taget
prov oavsett om provet genererat erläggande av egenavgift eller inte.
Som en förutsättning för överenskommelsen åtar sig SKR att utfärda en
rekommendation avseende egenavgift för att skapa förutsättningar för en
nationell enhetlighet.
SKR förslår i sin rekommendation en egenavgift motsvarande 200 kr. Denna
nivå stipuleras i överenskommelsen och motiveras med att egenavgiften inte
ska utgöra ett hinder för den enskilde i att få tillgång till provtagning. Samtidigt
rekommenderas en egenavgift som inte är del av högkostnadsskyddet för
att markera att serologisk provtagning inte är del av det ordinarie hälso- och
sjukvårdsuppdraget. Avgiften rekommenderas också ligga på en förhållandevis
låg nivå med tanke på den statliga ersättning regionerna kommer att erhålla per
taget prov. Vid egenavgift över 200 kr kommer en avräkning att göras mot den
statliga ersättningen som att den totala intäkten för regionen inte kan övergå
totalt 950 kr/prov
Rekommendationen är en förutsättning för Överenskommelsen Ökad nationell
testning för covid-19, 2020, mellan regeringen och SKR och äger giltighet under
samma tidsperiod som överenskommelsen.
När provtagning görs inom ordinarie hälso – och sjukvårdsuppdrag är
provtagning avgiftsfri i Region Skåne. Patientavgift på 200 kr finns avseende
besök i primärvård och sjukvårdande behandling. Då den föreslagna avgiften
inte ska ingå i högkostnadsskyddet behövs ett särskilt beslut i regionfullmäktige.
Hälso - och sjukvårdsnämnden är beredande organ avseende patientavgifter.
Då hälso- och sjukvårdsnämndens kommande sammanträde äger rum 25 juni
har ordförande i hälso - och sjukvårdsnämnden fattat ett delegationsbeslut då
ärendet inte avvakta nämndens avgörande, eftersom beslut i ärendet ska fattas av
regionfullmäktige 2020-06-16.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Region Skåne erhåller en statlig ersättning om 750 kr per test.
Provtagningskostnaden uppskattas till mellan 80 och 180 kr och kostnaden för
prov och analys är 646 kr.
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Detta innebär att det är tveksamt om full kostnadstäckning erhålls vid provtagning
av de grupper som inte ska betala avgift (beroende på hur detta utförs) medan
självkostnaden för övriga medborgare, förutsatt en egenavgift om 200 kr, täcks i
sin helhet.
Juridisk bedömning
Samråd med regionjuristerna har inte bedömts nödvändigt.

Miljökonsekvenser
Ärendet medför inga miljökonsekvenser.

Samverkan med berörda fackliga organisationer
Ingen samverkan/MBL-förhandling har bedömts nödvändig i detta ärende.
Uppföljning
Uppföljning sker genom det åtagande Region Skåne har att enligt
överenskommelsen veckovis rapportera uppgifter avseende testningen till
Folkhälsomyndigheten.
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