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Tjänsteskrivelse Kostnadsfrihet vid provtagning och vård avseende covid-19 för personer
från andra länder
RS 574-2021
Sammanfattning
Covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom i enlighet med smittskyddslagen.
Kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen (7 kap, 3 §) gäller den:







som är bosatt i Sverige enligt 5 kap. socialförsäkringsbalken
som utan att vara bosatt här har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom enligt vad som
följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om
samordning av de sociala trygghetssystemen
utländska sjömän när det gäller undersökning, vård, behandling och läkemedel vid gonorré,
klamydia och syfilis enligt en internationell överenskommelse rörande vissa lättnader för
sjömän vid behandling för könssjukdom av den 1 december 1924,
den som omfattas av lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas
i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Lag (2016:523).

Förslaget är att personer med misstänkt eller bekräftad infektion av Covid-19 ska få avgiftsfri
provtagning och vård för Covid-19 om de vistas i Västerbottens län, oavsett om de omfattas av
smittskyddslagen (7 kap, 3 §) eller inte.
Målsättningen är att skydda samhället mot smitta och då måste samma insatser från sjukvården gälla
för alla som vistas i länet.
Förslag till beslut
Personer med misstänkt eller bekräftad infektion av covid-19 ska få avgiftsfri provtagning och vård för
Covid-19 om de vistas i Västerbottens län, oavsett om de omfattas av smittskyddslagen (7 kap, 3 §)
eller inte.

Bedömda resultat och konsekvenser
Syftet med kostnadsfriheten enligt smittskyddslagen är att minska risken för smittspridning av
allmänfarliga sjukdomar.
Ersätter beslutet ett tidigare/annat beslut
Nej
Resurser och finansiering
När det gäller provtagning för Covid-19 får Region Västerbotten ersättning från staten för att
täcka kostnaderna.
När det gäller vård för Covid-19 får beslutet ekonomiska konsekvenser beroende på vilken
vård som kommer att krävas och omfattningen av denna.
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