
                                                              
 

 

Enhetspris för kost och logi vid behandling på 
Skandionkliniken 
 
Direktionen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling beslöt 2019-10-23 att 
”godkänna förslaget till nationellt enhetspris för kost och logi vid behandling på 
Skandionkliniken och uppdrar till förbundsdirektören att bereda förslaget för beslut i 
sjukvårdsregionernas samverkansnämnder”. 
 
 
Förslag till beslut: 
Hälso- och sjukvårdsregionens samverkansnämnd tillstyrker förslaget till nationellt 
enhetspris för kost och logi vid behandling på Skandionkliniken. 
 
 
Bakgrund 
All behandling vid Skandionkliniken sker i öppenvård. Då behandlingsserierna vanligen 
sträcker sig över en sammanhängande period på 5-6 veckor finns ett uttalat behov för 
kost och logi för de patienter som inte är bosatta i Uppsalas närområde. Av det skälet 
valde Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling att uppföra ett hotell i samma 
fastighet som Skandionkliniken. Hotellet drivs sedan 2015 i kommunalförbundets regi 
som ett affärshotell med särskild tillgänglighet för Skandionklinikens patienter. 
      
Problematik 
Då de olika regionernas patienter är i behov av både kost och logi under 
behandlingsperioden tillämpar patienternas hemregion olika förmåner för att bekosta 
patienternas vistelse. Flera tidigare försök att harmonisera avgifter och förmåner mellan 
regionerna har misslyckats. Idag finns en stor variation i regionernas syn på att bestrida 
patientens kostnader för kost, logi och eventuell anhörigvistelse vid Hotel Von Kraemer. 
Detta leder både till 1) ojämlik vård och 2) stora merkostnader för administration av 
kostnadsförbindelser, fakturakontroller och inkasso. 
 
Ojämlik vård 
Den viktigaste problematiken drabbar patienterna direkt. I omkring 8 fall av 10 är 
patientens uppfattning av egna förmånerna oklara eller i strid med den egna regionens 
specifika villkor. Villkoren kan förändras under vårdperioden och vissa förmåner ändras 
efter en hemresa under helg. Att inleda en vårdepisod med att upptäcka att man 
behandlas olika utifrån hemregion och drabbas av merkostnader vållar mycken oro och 
förstämning hos en patient som redan befinner sig i psykologiskt underläge. 
Hotellpersonalens möjlighet att agera professionellt för att skapa en positiv 
hotellupplevelse begränsas väsentligt när den första uppgiften vid incheckning är att 
kontrollera intyg och taxor. 
 
Fakturahantering 
Förutom den inledande administrationen av betalningsförbindelse kräver uppföljningen 
av fakturor, efterarbete med från regionerna bestridna fakturor och fortsatt 
inkassoarbete samt uteblivna betalningar, orimliga merkostnader per hotellvistelse. Det 



                                                              
 

 

sammanlagda merarbetet för ekonomiadministration skattas i dag till närmare en 
halvtidstjänst. 
 
Förmåner vid rikssjukvård 
Regionerna tillämpar idag också olika avgifter och förmåner i samband med 
rikssjukvård i öppen vård. Inför den fortsatta utvecklingen med nationellt 
högspecialiserad vård i ökad omfattning, har Gunilla Gunnarsson får SKLs uppdrag att ta 
fram ett gemensamt nationellt förslag för avgifter och förmåner i samband med 
öppenvård på annan ort än i hemregionen. 
 
Ett arbetsmaterial föreligger som visats för sjukvårdsdelegationen vid SKL. 
Huvudprincipen i förslaget är att begränsa patientens risk att ”komma i kläm” genom att 
ge anlitade hotell möjligheten att direktfakturera remitterande 
sjukvårdsregion/universitetssjukhus. I Gunilla Gunnarssons förslag förväntas patienten 
själv bekosta sina måltider. 
 
Förslag för förändrad debiteringsordning - Enhetspris 
Trots att Skandionklinikens enskilda behandlingspass formellt är att betrakta som 
enstaka öppenvårdstillfällen skall den sammantagna behandlingsepisoden uppfattas 
som ett vårdtillfälle. Därför skall såväl behandlingskostnaden (fraktionspriset) som kost 
och logi faktureras remitterande sjukvårdsregion/regionsjukhus efter avslutad 
behandling. Hotell von Kraemer lämnar ett enhetspris som inkluderar logi och tre 
måltider per dygn under en obruten behandlingsvistelse samt tilläggspriser för ev. 
medföljande eller extra måltider. 
 
Enhetspriset skall bygga på självkostnadsprincipen. Remiss för vård från 
sjukvårdsregion gäller som betalningsförbindelse varför någon särskild 
betalningsförbindelse för hotellvistelsen inte behöver upprättas. Eventuell tvist om 
fakturans innehåll sker mellan remitterande sjukvårdsregion och kommunalförbundet. 
 
Särskild överenskommelse 
Genom en särskild överenskommelse mellan kommunalförbundet och Hotel von 
Kraemer fastställs årligen patientavgifter, bokningsgarantier och faktureringsrutiner för 
att säkerställa prioriterad rumstillgång för Skandionklinikens patienter. Genom att 
optimera nyttjandegraden av rum då dessa inte nyttjas av klinikens patienter 
(hemresehelger) skall beläggningsgraden öka och prisnivån hållas nere. 
Överenskommelsen fastställs årligen av direktionen. 
  
Genomförande 
Ovanstående förslag för avgifter och debitering beslutas av kommunalförbundets 
direktion men behöver godkännas av samtliga sjukvårdsregioner. Detta kan ske i 
sjukvårdsregionernas samverkansnämnder efter politisk förankring och beredning i 
ekonomidirektörsnätverket.  
 


