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Utred införande av högkostnadsskydd inom slutenvården
Sverige är det land i OECD där de ekonomiska klyftorna har vuxit snabbast. Den relativa
fattigdomen breder ut sig i landet i takt med att de rikaste blir ännu rikare medan många
låginkomsttagare får stå tillbaka.
Hälso- och sjukvården har ett ansvar att möjliggöra för alla att kunna ta del av den vård de är i
behov av. Därför finns också högkostnadsskydd för den öppna vården och vissa grupper är helt
kostnadsbefriade. Detta system har dock luckor. I dagsläget finns det grupper som har svårt att
hantera de mycket stora fakturor som kommer efter långa vistelser i den slutna vården.
Multisjuka patienter och patienter med psykiska sjukdomar är två grupper med långa vårdtider
och som därför också får höga fakturor när de har varit inlagda.
Vänsterpartiet menar att det är dags att se över detta. I nuläget betalar patienter 100 kronor om
dagen i den slutna vården den första månaden för att därefter betala 50 kronor dagligen. Detta
kan resultera i fakturor efter långa inläggningar på tusentals kronor och är en stor ekonomisk
börda för grupper som redan har det kärvt ekonomiskt. Det är också en börda som kan försena
tillfrisknandet.
Runt om i de svenska landstingen finns olika modeller. I Västra Götaland finns ett maxbelopp om
1500 kronor per månad, Östergötland har valt att avgiftsbefria studenter med CSN-intyg och
många landsting och regioner har valt att halvera avgiften för personer med
aktivitetsersättning/sjukersättning. Alla dessa modeller har dock en gemensam brist, de
underlättar för vissa grupper men tar inte ett helhetsgrepp på frågan om alltför stora
sjukhusräkningar för den som behöver sjukhusvård under en längre tid.
Vänsterpartiet menar att Region Skåne skyndsamt behöver hitta en modell för högkostnadsskydd
i den slutna vården som motsvarar de system som idag finns för avgifter i öppen vård.
Vänsterpartiet föreslår därför att:
-

Region Skåne skyndsamt utreder hur ett system för högkostnadsskydd inom
slutenvården skulle kunna utformas.
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