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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-17
Regionfullmäktige
Tid och plats
Beslutande

13:00-18.35, Café Torget, Regionhuset, Strömgatan 13, Kalmar
Henrik Yngvesson (M), ordförande
Angelica Katsanidou (S)
Anders Henriksson (S)
Saad Benatallah (S)
Jonny Bengtsson (S), ersättare för Mattias Wärnsberg (S)
Peter Högberg (S)
Peter Vretlund (S)
Jonas Erlandsson (S)
Henrik Nilsson Bokor (S)
Zeljka Krajinovic (S)
Mattias Adolfson (S)
Gunilla Johansson (S)
Ilko Corkovic (S)
Christer Jonsson (C)
Anette Rogö (S), ersättare för Christel Alvarsson (C)
Karin Helmersson (C)
Ingegerd Petersson (C)
Johanna Wyckman (L)
Sebastian Hallén (L)
Malin Sjölander (M)
Pär-Gustav Johansson (M)
Marie Nicholson (M)
Jonas Lövgren (M)
Jimmy Loord (KD)
Anders Andersson (KD)
Maud Ärlebrant (KD)
Eric Dicksson (KD)
Linda Fleetwood (V)
Lena Granath (V)
Martin Kirchberg (SD)
Tomas Trossing (SD), ersättare för Leif Axelsson (SD)
Leif Gustavsson (SD)
Petra Gustafsson (SD)
Linda Kotanen Hallbeck (SD)
Thoralf Alfsson (-)

Tjänstepersoner

Johan Jarl, regionsekreterare

Justering

Sker digitalt.

Paragrafer

76

Ordförande

Henrik Yngvesson (M)

Justerare

Saad Benatallah (S)

Sekreterare

Johan Jarl

Pär-Gustav Johansson (M)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-06-17
Regionfullmäktige

§ 76

Ärendenummer RS 2020/681

Egenavgift vid serologisk testning avseende covid-19
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att tillämpa och följa Sveriges Kommuner och
Regioners rekommendation om gemensam egenavgift vid serologisk testning
avseende covid-19.
Regionfullmäktige fastställer egenavgiften vid serologisk testning avseende
covid-19 till 200 kr.
Ärendet förklaras som omedelbart justerat.
Bakgrund
Regeringen och 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 detekterar antikroppar som tecken på genomgången sjukdom.
Bred serologisk testningen nyttjas för att kartlägga smittspridningen i landet
och därmed utgöra kunskapsgrund för beslut avseende åtgärder för att
hantera utbrottet. Serologisk testning kan också nyttjas i särskilt känsliga
verksamheter för testning av personal och brukare, till exempel inom
äldreomsorgen. Folkhälsomyndigheten har tagit fram kunskapsunderlag för
att säkerställa kvaliteten och säkerheten i testningen. Dessa bör ligga till
grund vid etablering av serologisk testning i regionerna. Tillkommande
kunskapsunderlag från Folkhälsomyndigheten avseende serologisk testning
och tolkning av resultat på individnivå, bör också utgöra grund när
serologisk testning för enskilda etableras.
SKR tar fram rekommendationer kring avgifter och kostnadsersättningar
som rör den enskilde när en sådan rekommendation bedöms kunna vara till
gagn för regionerna och kommunerna och där det finns behov av en nationell
enhetlighet.
SKR förslår 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, den behöver därför
hållas förhållandevis låg. 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 200kr kommer en avräkning att göras mot den statliga
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ersättningen som att den totala intäkten för regionen inte kan övergå totalt
950 kr/prov (statligersättning 750 kr + egenavgift 200 kr).
--Regionstyrelsens lämnade den 15 juni 2020 följande förslag till
regionfullmäktige:
”Regionfullmäktige beslutar att tillämpa och följa Sveriges Kommuner och
Regioners rekommendation om gemensam egenavgift vid serologisk testning
avseende covid-19.
Regionfullmäktige fastställer egenavgiften vid serologisk testning avseende
covid-19 till 200 kr.”
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt
regionstyrelsens förslag.
Handlingar
1. Regionstyrelsens beslut den 15 juni 2020.
2. Rekommendation om gemensam egenavgift vid serologisk testning
avseende covid-19.
3. Ökad nationell testning för covid-19, 2020 – Överenskommelse
mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner.
Protokollsutdrag till:

Regiondirektör
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Primärvårdsdirektör
Ekonomidirektör
Sveriges Kommuner och Regioner
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Signatursida
Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn

Johan Jarl

Datum & Tid

2020-06-17 19:23:35 +02:00

Identifikationstyp

SMS (+46722231672)

Identifikations-id

3bd5f563759d4f83b49f8da7e55884ba

Namn

Saad Benatallah

Datum & Tid

2020-06-17 19:45:35 +02:00

Identifikationstyp

SMS (+46702517227)

Identifikations-id

1ad891a6a5bd48d383edd0db2f7eb50a

Namn

Pär-Gustav Johansson

Datum & Tid

2020-06-17 21:09:18 +02:00

Identifikationstyp

SMS (+46703178950)

Identifikations-id

22024035c9c34d2383b675fa1802c0f6
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Namn

Henrik Yngvesson

Datum & Tid

2020-06-18 00:43:31 +02:00

Identifikationstyp

SMS (+46707567152)

Identifikations-id

b21bac7ebe194f12beef4b3e57ae64d2
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