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ANSVARIG AVDELNING  DOKUMENT-ID VERSION 

Region Norrbotten ARBGRP583-382524020-1350 0.4 

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE 

Karin Larsson Bodil Larsson 

Förändringar av regelverket för avgifter 
Dnr 01377-2021. 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att: 

1. Höja högkostnadsskyddet för vård med 50 kronor till 1200 kronor. 

2. Höja avgiften för sluten vård med 10 kronor till 110 kronor. 

3. Förändringarna träder i kraft 2022-01.01. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Regionstyrelsen ser positivt på att Region Norrbotten följer Sveriges Kom-

muner och Regioners (SKRs) rekommendationer gällande förändrade avgif-

ter gällande högkostnadsskydd för vård och avgift för slutenvård. 

Sammanfattning 
Vid uppdateringar av det så kallade fribasbeloppet föreslår SKR landets 

regioner justeringar gällande avgifter från och med 2022-01-01. 

SKR föreslår att högkostnadsskyddet för vård höjs med 50 kronor till 1200 

kr och att avgiften för sluten vård höjs med 10 kronor per vårddag till 110 kr. 

Genomförd omvärldsbevakning visar att regionerna i landet följer SKRs 

rekommendationer och att absoluta majoriteten beslutat följa dem årligen så 

att beloppen följer utvecklingen av fribeloppet. 

Ärendet 
SKR har informerat om förestående höjning av högkostnadsskyddsbelopp 

för vårdavgifter till regionerna fr.o.m. den 1 januari 2022. 

Bakgrunden till dessa höjningar är att regeringen har fastställt vad som kallas 

för prisbasbeloppet till 48 300 kr för år 2022. De högkostnadsskydd som 

berörs regleras i 17 kap. hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och 5 § lagen 

om läkemedelsförmåner (2002:160). Högkostnadsskyddet för öppen vård 

m.m. höjs med 50 kr. Högkostnadsskyddet år 2022 uppgår till 1200 kr 

(2021: 1 150 kr). 

Högkostnadsskyddet för sluten vård höjs med 10 kr. Högkostnadsskyddet år 

2022 uppgår till 110 kr (2021:100 kr).  

Region Norrbotten har stämt av med nationella nätverket för avgifter. Övriga 

regioner har föreslagit alternativt beslutat att följa SKRs rekommendationer. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  
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