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Pressmeddelande inför nästa sammanträde med regionstyrelsen (2017-05-30).
Gällande ärendet med översynen av de nya patientavgifterna.
Sverigedemokraterna ställer sig negativa till att patientavgifterna för hembesök, mobil närsjukvård
och distanskontakt via telefon och videolänk föreslås höjas.
Dessa primära kontaktmöjligheter är viktiga, inte bara för patienten, utan även i strävandet att
avlasta vårdcentraler och akutmottagningar.
Om man höjer patientavgifterna kan detta befaras leda till ett underutnyttjande av nämnda
tjänster genom att många vårdsökande då av vana förmodligen istället kommer att välja de
klassiska vårdkontakterna eftersom kostnaden ändå är densamma.
Sverigedemokraterna vill i några fall avvakta med en höjning av patientavgifter. Samt i ett
undantag höja patientavgift.
Vi föreslår att tilläggsavgiften på 100kr inte tas ut under punkt 8 (Hembesök inkl. mobil
närsjukvård).
Samt att patientavgifter via distanskontakter (punkt 10) såsom telefon och videolänk utgår tills
nästa revidering.
I patientavgiftshandboken http://www.vgregion.se/halsa-ochvard/vardgivarwebben/vardadministration/patientavgiftshandboken/3.halsovard-intyg/ står det i
avsnitt 3.5 att läsa om patientavgiften för omskärelser (nr 3507).
Den fastlagda patientavgiften är i dagsläget för omskärelse av pojkar (av andra än medicinska
skäl) inkl eventuell preoperativ bedömning och efterkontroll är 2500kr.
Sverigedemokraternas hållning i frågan är resolut, vi anser att detta i förekommande fall skall
bekostas av den sökande själv och inte subventioneras med skattemedel samt ej heller utföras av
Västra Götalandsregionen.
Ingreppen saknar medicinsk relevans och strider även mot FN:s barnkonvention artikel 24 ”Varje
barn har rätt till bra hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns
hälsa ska avskaffas”.
Artikel 12 är också relevant att hänvisa till ”Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i
alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad”.
Omskärelse av barn fördöms även av bl.a. Barnombudsmannen, Svenska Läkaresällskapet och
andra vårdorganisationer.
I Skåne drev nyligen Alliansen och SD igenom ett beslut gemensamt som vi ser som vägledande.
Om vi följer deras väg kan vi förhindra att skattebetalarnas medel finansierar övergrepp på fullt
friska pojkar. De höjde patientavgiften för de föräldrar som vill att deras pojkar ska omskäras inom
den offentliga vården och därmed ska de få betala hela kostnaden själva utan subventioner.
Vi föreslår att denna patientavgift ändras så att inga subventioner ges för detta ingrepp.

Frågor besvaras via
vgr@sd.se
eller av Regionrådet Heikki Klaavuniemi
heikki.klaavuniemi@vgregion.se
0700824200

