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Motion: Kompensera patienter som får ligga i 
korridoren  
Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta  

 

 Att motionen avslås 

 

Reservation  

Samuel Godrén reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna har i en motion föreslagit att en inlagd 

patient som inte har tillgång till rum avsett att sova i inte ska behöva 

betala patientavgift för slutenvård. Inom Region Jönköpings län 

arbetar man offensivt för att undvika överbeläggningar och att 

patienter varaktigt placeras i korridorer är sällsynt. Att på timbasis 

registrera att en patient tillfälligt vistas i korridoren på en 

vårdavdelning är inte möjligt i aktuella IT-system och skulle 

innebära ett administrativt merarbete för vårdpersonalen som inte 

kan ses som värdeskapande. 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård har behandlat motionen.  

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från ärendets behandling i Nämnden för 

Folkhälsa och sjukvård 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-06-04 

 

Förslag under sammanträdet 

Samuel Godrén yrkar på återremiss av motionen då motionssvaret 

utgår från tidsregistrering per timma medan motionen avser samma 

tidsregistrering som patientavgiften, det vill säga dygn. 

 

Marcus Eskdahl yrkar bifall till föreliggande förslag med 

instämmande av Maria Frisk och Annica Nordqvist.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner 

att styrelsen bifaller Nämnden för Folkhälsa och sjukvårds förslag att 

motionen avslås. Samuel Godréns yrkande om återremiss avslås. 
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Beslutet skickas till 

Regionfullmäktige  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

 

Håkan Jansson 

Regionstyrelsens ordförande 

  

Marcus Eskdahl       

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   
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Regionledningskontoret 

FFörvaltningsnamn 

 

Folkhälsa och sjukvård 

Eivor Blomqvist 

 

Nämnden för folkhälsa och sjukvård 

Motion - Kompensera patienter som får ligga 
i korridoren 

Förslag till beslut 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård avslår motionen. 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har i en motion föreslagit att en inlagd patient som inte har 

tillgång till rum avsett att sova i inte ska behöva betala patientavgift för sluten-

vård. Inom Region Jönköpings län arbetar man offensivt för att undvika överbe-

läggningar och att patienter varaktigt placeras i korridorer är sällsynt. Att på tim-

basis registrera att en patient tillfälligt vistas i korridoren på en vårdavdelning är 

inte möjligt i aktuella IT-system och skulle innebära ett administrativt merarbete 

för vårdpersonalen som inte kan ses som värdeskapande.  

Information i ärendet 

Nationella definitioner och mätningar 
Med disponibel vårdplats avses enligt en nationellt överenskommen definition en 

vårdplats i sluten vård med fysisk utformning, utrustning och bemanning som 

säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö. Överbeläggning definieras som en 

händelse när en inskriven patient vårdas på vårdplats som inte uppfyller kraven på 

disponibel vårdplats. En utlokaliserad patient definieras som en patient som är 

inskriven och vårdas på annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och 

medicinskt ansvar för patienten. Sedan september 2012 mäts antalet överbelägg-

ningar, utlokaliseringar och disponibla vårdplatser per avdelning och dag och rap-

porteras in per sjukhus i hela landet. Syftet är att skapa förutsättningar för en säk-

rare vård med färre vårdskador och effektivare utnyttjande av vårdplatser. 

Region Jönköpings län 
Inom Region Jönköpings län arbetar man offensivt för att undvika överbelägg-

ningar. Vårdplatstillgången gås igenom på länets sjukhus i dagliga möten (så kal-

lad ”daglig styrning”). Beläggningsstatistiken i Cosmic uppdateras kontinuerligt 

och en dashboard uppdateras manuellt tre gånger per dag. Särskilda vårdplatsko-

ordinatörer ansvarar för samordning mellan olika kliniker.  
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Tillgänglig statistik visar att överbeläggningar inte utgör något stort problem. Det 

förekommer däremot att framför allt utskrivningsklara patienter utlokaliseras till 

andra vårdavdelningar. Även det sker emellertid i liten utsträckning (se figur 1). 

Att patienter varaktigt placeras i korridorer är sällsynt, men kan förekomma, ex-

empelvis i väntan på transport till operation.  

 

Figur 1: Genomsnittligt antal överbeläggningar och utlokaliserade patienter för 

Region Jönköpings län och riket, april 2014 – mars 2015. Källa: Väntetider i vår-

den, Sveriges Kommuner och Landsting.  

 

 
 

Region Jönköpings län tar ut en patientavgift för vuxna på 100 kr per dygn. De 

patienter som har mer än 10 vårddagar betalar därefter 80 kr per vårddag. Att på tim-

basis registrera om och i så fall hur länge en patient tillfälligt vistas i korridoren 

på en vårdavdelning skulle innebära ett administrativt merarbete för vårdpersona-

len och är svårt att se som värdeskapande. Uppgifterna kan inte heller registreras i 

de IT-system som hanterar vårdstatistik och faktureringar. 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

 

Agneta Jansmyr  Mats Bojestig 

Regiondirektör  Hälso- och sjukvårdsdirektör 




