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Avgift för covid 19-relaterad behandling samt avgifts-
frihet för smittskyddsvård och flera vaccinationer 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 
 
att   avgiftsfrihet avseende covid 19-relaterad behandling slopas omgående, 
 
att   undersökning, vård och behandling som läkare bedömer minskar risken för 
smittspridning av allmänfarlig sjukdom ska vara avgiftsfri för samtliga 
patienter, samt     
 
att   samtliga patienter som vid medicinsk bedömning anses ha otillräckligt 
skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta ska få 
avgiftsfri vaccination.   

Sammanfattning 
Enligt smittskyddslagen ska undersökning, vård och behandling som läkare 
bedömer minskar risken för smittspridning för allmänfarlig sjukdom vara 
avgiftsfri för de patienter som har rätt att få vård till subventionerad avgift. 
Samma patientgrupp har enligt smittskyddslagen även rätt till kostnadsfria 
vaccinationer som ingår i nationella vaccinationsprogram. 
 
Regionfullmäktige beslutade den 31 mars 2020 att undersökning, besök och 
fortsatt vård avseende covid-19 skulle vara avgiftsfri för samtliga patienter på 
grund av den pågående pandemin. Under våren 2022 beslutade riksdagen att 
covid-19 från och med 1 april inte längre ska klassas som en allmänfarlig och 
samhällsfarlig sjukdom. Anledningen till beslutet är att pandemiläget har 
förbättrats, bland annat tack vare en omfattande vaccinering. 
 
Mot bakgrund av riksdagens beslut föreslås att den tidigare beslutade avgifts-
friheten för covid 19-relaterad behandling slopas. Om förslaget godkänns av 
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regionfullmäktige innebär det att behandlingen omfattas av ordinarie avgifter. 
Det innebär också att provtagning kring covid-19 fortsätter att vara kostnadsfri 
eftersom all provtagning är avgiftsfri inom Region Örebro län. 
 
Samtidigt föreslås att undersökning, vård och behandling som läkare bedömer 
minskar risken för smittspridning av allmänfarlig sjukdom ska vara avgiftsfri 
för samtliga patienter. Motivet till förslaget är att i möjligaste mån säkerställa 
att även till exempel turister tar emot vård för allmänfarlig sjukdom, vilket är 
angeläget för att skydda länets befolkning mot sjukdomen. 
 
Dessutom föreslås att samtliga patienter som vid medicinsk bedömning anses 
ha otillräckligt skydd ska få vaccinationer mot mässling, röda hund, difteri, 
stelkramp, polio och kikhosta utan kostnad. Bakgrunden till förslaget är en 
rekommendation från SKR med denna innebörd.  
 
SKR har utrett frågan med anledning av att delar av civilbefolkningen i Ukraina 
är på flykt till bland annat Sverige. I Ukraina är vaccinationstäckningen lägre 
än i Sverige, till exempel när det gäller mässlingen. Motiv för kostnadsfri 
vaccinering är att ingen av ekonomiska skäl ska avstå från erbjudandet om 
vaccination samt att minska den administrativa bördan för verksamheten. 

Beredning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden behandlade ärendet den 16 juni 2022. 

Regionstyrelsen behandlade ärendet den 17 juni 2022. 

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
Beslutet innebär att samtliga barn i länet, oavsett juridisk status, får del av  
vaccinationer mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutets första del ökar intäkterna för patientavgifter, men med tanke på att 
behandlingens nuvarande omfattning är ökningen marginell. Beslutets andra 
delar minskar intäkterna för patientavgifterna men i ännu mindre omfattning. 

Beslutsunderlag 
Föredragnings-PM angående slopande av avgiftsfrihet avseende covid 19-
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relaterad behandling  
SKR:s rekommendation om kostnadsfrihet för alla oavsett ålder som vid 
medicinsk bedömning anses ha otillräckligt skydd mot mässling, röda hund, 
difteri, stelkramp, polio och kikhosta 
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