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Förvaltningsnamn  

  

 

 

Regionfullmäktige 

Svar på interpellation från Mikael 
Ekvall, Vänsterpartiet – Resurser ska gå 
till den regionala vården och inte till 
nätläkarbolagen 

I en interpellation från Mikael Ekvall, Vänsterpartiet, ställs frågorna: 

- Finns det några planer i Region Jönköpings län för att lägga ett förslag i likhet 

med det som politikerna i VGR har lagt fram? 

 

-Om ingen förändring görs av nuvarande system för digital utomlänsvård hur 

mycket beräknas den då kosta skattebetalarna i Region Jönköpings län 2025? 

 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen och patientlagen har invånare rätt att välja 

utförare av öppenvård i hela landet. Lagen är teknikneutral, det vill säga att den 

reglerar inte om vården ges fysiskt eller digitalt. Enligt hälso- och sjukvårdslagen 

är det invånarens hemregion som är kostnadsansvarig för den öppenvård 

invånaren har fått av vårdgivare som är kontrakterade av andra regioner.  

 

Ersättningsnivåerna för besöken regleras i riksavtalet och i sjukvårdsregionala 

prislistor. Sveriges kommuner och regioner har bidragit till justerade 

ersättningsnivåer, tagit fram riktlinjer om marknadsföring och rekommenderat 

regionerna enhetliga patientavgifter för digitala besök.  

 

Om man vill förändra dessa förutsättningar krävs en ändring i hälso- och 

sjukvårdslagen och patientlagen. Region Jönköpings län har inga planer på att 

agera i likhet med Västra Götalandsregionen utan följer hälso- och sjukvårdslagen 

och patientlagen.   

 

Region Jönköpings län betalade under 2020, 18 900 000 kronor till andra regioner 

för digitala besök. Hur stor denna kostnad blir 2025 beror till stor del på hur 

utvecklingen ser ut framåt. Kommer det förändringar i hälso- och sjukvårdslagen 

och patientlagen som ger begränsningar av digitala besök eller att valfriheten 

begränsas till invånarens hemregion?  
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Om regionerna kommer överens om förändringar av ersättningsnivåer i riksavtalet 

och de sjukvårdsregionala prislistorna påverkar också den totala kostnaden för 

Region Jönköpings län.  

 

Samtidigt pågår en stor digital omställning som i stor utsträckning innebär en 

ökning av digitala tjänster och Region Jönköpings län ligger väl framme i denna 

utveckling.  

 

 

 

 

 

Maria Frisk 

Regionstyrelsens ordförande 

 

 


