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Förslag 2 till 

Sjukvårdsregional överenskommelse angående 
regler och ersättning gällande boende för 
patienter och närstående vid nationell 
högspecialiserad vård 

 

Uppdrag  

Samverkansnämndernas kanslier har på uppdrag av SKL, med stöd från Regionala 

cancercentrums referensgrupp samt Hälso- och sjukvårdsdirektörernas fokusgrupp för 

högspecialiserad vård, tagit fram ett förslag till gemensamma regler och ersättningar 

gällande boende för patienter och närstående vid nationell högspecialiserad vård. 

Förslaget är framtaget av följande representanter: 

Gabriella Edström, Stockholm-Gotland sjukvårdsregion  

Emma Delgado Diaz, Stockholm-Gotland sjukvårdsregion 

Margareta Albinsson, Södra sjukvårdsregionen 

Nina Fållbäck Svensson, Norra sjukvårdsregionförbundet 

Fredrik Bärg, Västra sjukvårdsregionen  

Göran Atterfors, Sydöstra sjukvårdsregionen 

Eva-Lena Aspetorp, Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 

Förslaget har därefter presenterats för Universitetssjukhusdirektörernas nätverk, 

Regionala cancercentrums referensgrupp, Hälso- och sjukvårdsdirektörernas nätverk, 

Ekonomidirektörernas nätverk och SKLs sjukvårdsdelegation. 

Sjukvårdsdelegationen har 12 december 2019 uttalat sitt stöd för förslaget och 

uppmanar samverkansnämnderna att besluta i enlighet med förslaget senast 30 juni 

2020. ( OBS- detta är ett förslag från GG – ska diskuteras med avdchef SKL och 

samverkansnämndernas regiongrupp 25 nov innan sjukvårdsdelegationen 12 dec- kan 

frågan hanteras på detta sätt? )  

 

Utgångspunkter 

1. Regler för patient- och närståendes ersättning vid nationell högspecialiserad vård bör 

ensas och förenklas.  
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2. Beslut om ersättning fattas av remitterande region som också har kostnadsansvar. 

3. Beslutade kostnader ersättes av betalningsansvarig region så att patienter och 

närstående inte belastas ekonomiskt. 

 

Patienter 

Boende 

Boende för patienter vid planerad nationell högspecialiserad vård utanför den egna 

regionen ersätts i följande fall: 

– När övernattning krävs på grund av hälsotillstånd/medicinska orsaker. 

– När patienten är kallad till provtagning dagen före och/eller om patienten på 

grund av avstånd från bostad till sjukhus inte har möjlighet att ta sig till eller 

från sjukhuset samma dag som bedömning/behandling ska ske.  

Boendekostnad ersätts upp till nivå motsvarande dygnskostnad för i första hand 

patienthotell och i andra hand för hotell i standardrum.  

 

Måltider 

Inga måltider ersätts utöver frukost som ingår i hotellets dygnspris. 

Intyg 

I samband med remittering för  nationell högspecialiserad vård utfärdar remitterande 

region  intyg gällande boende tillgängligt för såväl utförande vårdenhet som intern 

enhet för boendeersättning. 

Ingen egenavgift utgår. 

 

Närstående till vuxna patienter 

Boende 

Boende för en närstående till vuxna patienter vid planerad nationell högspecialiserad 

vård utanför den egna regionen ersätts: 

– När övernattning av närstående krävs av medicinska orsaker. 

Boendekostnad ersätts upp till nivå motsvarande dygnskostnad för i första hand 

patienthotell och i andra hand för hotell i standardrum.   
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Måltider 

Inga måltider ersätts utöver frukost som ingår i hotellets dygnspris. 

Intyg 

I samband med remittering för  nationell högspecialiserad vård utfärdar remitterande 

region intyg gällande boende tillgängligt för såväl utförande vårdenhet som intern 

enhet för boendeersättning. 

Om medicinska skäl för boende för närstående uppstår under patientens nationella 

högspecialiserade ska utförande enhet kontakta remittenten som prövar frågan om 

boendeersättning. 

Ingen egenavgift utgår. 

 

Närstående till barn 

Boende 

Boende för en närstående till barn ersätts vid planerad nationell högspecialiserad vård 

utanför den egna regionen. Om remittenten bedömer att två närstående ska närvara så 

ersätts båda.  

 

Boendekostnad ersätts upp till nivå motsvarande dygnskostnad för i första hand 

patienthotell och i andra hand för hotell i standardrum  

Åldersgräns för barn är enligt respektive regions åldersgräns för barn.  

Måltider 

Inga måltider ersätts utöver frukost som ingår i hotellets dygnspris. 

Intyg 

Intyg krävs från remitterande region om mer än en närstående ska ersättas.  

 

Ingen egenavgift utgår.  

 

Närstående till patient med akut oplanerat vårdbehov 

vid livshotande tillstånd 

Boende 

Boende för en närstående ersätts om utförande enhet bedömer att närvaro är 

nödvändig. 
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För barn gäller att om patientansvarig läkare bedömer att två närstående ska närvara så 

ersätts båda. 

Boendekostnad ersätts upp till nivå motsvarande dygnskostnad för i första hand 

patienthotell och i andra hand för hotell i standardrum i högst 4 dygn.   

Måltider 

Inga måltider ersätts utöver frukost som ingår i hotellets dygnspris. 

Beslut om ersättning 

Patientansvarig läkare i utförande region kan besluta om boende i högst 4 dygn. 

Intyg 

Intyg från remitterande region krävs vid vistelse mer än 4 dygn. 

 

Ingen egenavgift utgår. 

 

 




