Bilaga 2

Ersättningsregler för gäster på patienthotell Björken, Hjältarnas hus och
patienthotellet i anslutning till Skandionkliniken samt för nationell
högspecialiserad vård
Regler för patienter och anhöriga från Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län

Boende på hotell Björken, Umeå
Patienten
Lunch eller middag betalas av patienten vid utcheckningen. Patienten betalar 90 kr/dygn.
I övrigt ska patienten informera hotellets personal när man åker hem över helger eller gör avbrott i
vården. När detta sker ska rummet tömmas och nycklar återlämnas så att hotellet kan hyra ut
rummet. Det åligger hotell Björken att informera patienten om detta.
Anhörig
I normalfallet betalas samtliga kostnader inklusive frukost av den anhörige. Intyg om nödvändighet
av stödhjälp till patienten utfärdas av remitterande läkare på hemorten.
Intyg om behov av anhörigs medverkan utfärdade av NUS läkare gäller inte.
Följande gäller

Hemlandstinget ersätter

Öppen vård
Patient

Logi inkl frukost

Anhörig till barn och ungdom t o m 19 år

Logi inkl frukost

Anhörig till vuxen

Betalar själv logi och kost.
Hemlandstingets läkare kan i mycket speciella fall utfärda
intyg, varvid hemlandstinget betalar logi
inkl. frukost om den anhörige delar rum med patienten.

Sluten vård
Anhörig till barn och ungdom t o m 19 år

Logi inkl frukost (intyg krävs från hemlandstinget
om anhörigs medverkan)

Anhörig till vuxen

Betalar själv logi och kost.
Hemlandstingets läkare kan i mycket speciella fall utfärda intyg,
varvid hemlandstinget betalar logi, inkl frukost

Familjeboende på patienthotellet Björken (intyg om anhörigs medverkan krävs)
Landstingen i norra sjukvårdsregionen står för boende inkl frukost på Hotell Björken för patienten och två föräldrar samt
gratis boende och frukost för syskon oavsett ålder. Patienten och föräldrarna betalar var och en matkort med 90 kr/dag.
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Boende på Hjältarnas Hus
Patienten
Boendet vid Hjältarnas hus har självhushåll, någon frukost/mat serveras inte. De boende ansvarar för
städning vid avflyttning.
Boendet är i första hand avsett att användas som tillfällig bostad för barn och ungdomar som är
patienter vid Norrlands Universitetssjukhuset (NUS) i Umeå samt deras anhöriga. I mån av plats kan
familjer med barn till vuxna som vårdas för livshotande sjukdomar eller tillstånd med risk för
varaktig funktionsnedsättning också bo på Hjältarnas Hus. För att närstående ska komma i fråga
krävs att ett intyg utfärdas av inremitterande läkare. Intyg om behov av anhörigs medverkan
utfärdade av NUS läkare gäller inte.
Närstående
Närstående till barn och ungdomar bor utan kostnad. När det gäller familjer med barn till sjuka
vuxna kan barnen bo utan kostnad om intyg utfärdats av inremitterande läkare på hemorten.

Boende på patienthotellet i anslutning till Skandionkliniken
Patienten
Patienten betalar maximalt 100 kr per dygn för kost och logi.
Närstående
Om en person är anhörig/närstående till en patient som är barn- och ungdom upp till 19 år eller om
ett intyg om nödvändig stödhjälp är utfärdat, betalar den närstående maximalt 100 kr per dygn för
kost och logi.
Intyg om nödvändighet av stödhjälp till patienten utfärdas av remitterande läkare på hemorten.
Intyg om behov av närståendes medverkan som utfärdats av NUS läkare gäller inte.
Närstående betalar fullt pris för kost och logi då patienten inte är barn- eller ungdom samt att intyg
inte är utfärdat.
Hemlandstinget
Det som inte ersätts av patient och närstående enligt ovan ersätts av hemlandstinget.

Ersättningsregler för boende i samband med nationell högspecialiserad vård
För patienter som remitteras till nationell högspecialiserad vård (NHV) gäller de nationella
rekommendationerna (SKR 20/00003) avseende ersättning för kost och logi
Avgränsning
1. För patient avser rekommendationen boende på hotell (dvs utanför vårdinrättning/ sjukhus) i
samband med öppen nationell högspecialiserad vård.
2. Rekommendationen är inte tillämpbar för patient som är inskriven i sluten högspecialiserad vård. I
sådant fall ersätts vårdregionen för den givna vården inklusive vårdplats och måltider i enlighet med
regional prislista för vårdregionen av hemregionen. Patienten erlägger vårdavgift (patientavgift) för
sluten vård enligt vårdregionens beslut.
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3. För närstående till patient avser rekommendationen boende på hotell i samband med att patient
erhåller öppen eller sluten nationell högspecialiserad vård.
Patienter
Boende
Boende för patienter (oavsett ålder) vid planerad nationell högspecialiserad vård utanför den egna
regionen ersätts i följande fall:
– När övernattning krävs på grund av hälsotillstånd/medicinska orsaker.
– När patienten är kallad till provtagning dagen före och/eller om patienten på grund av avstånd från
bostad till sjukhus inte har möjlighet att ta sig till eller från sjukhuset samma dag som
bedömning/behandling ska ske.
Boendekostnad ersätts upp till nivå motsvarande dygnskostnad för i första hand patienthotell och i
andra hand för hotell i standardrum.
Ingen egenavgift tas ut.
Måltider
Inga måltider ersätts utöver frukost som ingår i hotellets dygnspris.
Intyg
I samband med remittering för nationell högspecialiserad vård utfärdar remitterande region också
intyg gällande boende till såväl utförande vårdenhet i annan region som intern enhet för
boendeersättning i den egna regionen.
Närstående till vuxna patienter
Boende
Boende för en närstående till vuxna patienter vid planerad nationell högspecialiserad vård utanför
den egna regionen ersätts i de fall som gäller för patienter enligt ovan.
Boendekostnad ersätts upp till nivå motsvarande dygnskostnad för i första hand patienthotell och i
andra hand för hotell i standardrum.
Ingen egenavgift tas ut.
Måltider
Inga måltider ersätts utöver frukost som ingår i hotellets dygnspris.
Intyg
I samband med remittering för nationell högspecialiserad vård utfärdar remitterande region också
intyg gällande boende till såväl utförande vårdenhet i annan region som intern enhet för
boendeersättning i den egna regionen.
Om medicinska skäl för boende för närstående uppstår under patientens nationella högspecialiserade
ska utförande enhet kontakta remittenten som prövar frågan om boendeersättning.
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Närstående till barn
Boende
Boende för en närstående till barn ersätts vid planerad nationell högspecialiserad vård utanför den
egna regionen. Om remittenten bedömer att två närstående ska närvara så ersätts båda.
Boendekostnad ersätts upp till nivå motsvarande dygnskostnad för i första hand patienthotell och i
andra hand för hotell i standardrum
Åldersgräns för barn är enligt respektive regions åldersgräns för barn.
Ingen egenavgift tas ut.
Måltider
Inga måltider ersätts utöver frukost som ingår i hotellets dygnspris.
Intyg
Intyg krävs från remitterande region om mer än en närstående ska ersättas.
Närstående till patient med akut oplanerat vårdbehov vid livshotande tillstånd
Boende
Boende för en närstående ersätts om utförande enhet bedömer att närvaro är nödvändig i samband
med akut oplanerat vårdbehov vid livshotande tillstånd.
För barn gäller att om patientansvarig läkare bedömer att två närstående ska närvara så ersätts båda.
Boendekostnad ersätts upp till nivå motsvarande dygnskostnad för i första hand patienthotell och i
andra hand för hotell i standardrum i högst 4 dygn.
Ingen egenavgift tas ut.
Måltider
Inga måltider ersätts utöver frukost som ingår i hotellets dygnspris.
Beslut om ersättning
Patientansvarig läkare i utförande region kan besluta om boende i högst 4 dygn.
Intyg
Intyg från remitterande region krävs vid vistelse mer än 4 dygn för att boendekostnaden ska ersättas.
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