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Regionfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 27 september 2017
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 113

Motion om fakturor i sjukvården
LTV 161880

Maria Dellham (M) föreslår i en motion inkommen 2016-12-22 att Region
Västmanland inför månadsvis fakturering för patienter, samt att Region Västmanland
gör det möjligt för patienter att betala via e-faktura.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till regionstyrelsen för yttrande, RF
2017-02-22 § 7 d).
Regionstyrelsens yttrande
Region Västmanland fakturerar dagligen privatpersoner. Detta för att privatpersonen
ska få fakturan så snart som möjligt efter besök och för att snabba upp betalningen.
En daglig fakturering jämnar ut arbetsbelastningen för medarbetarna, vilket innebär
större möjligheter att svara på eventuella frågor från patienter och anhöriga. Detta
sker både av ekonomiadministrativ personal och av personal inom verksamheten. Vid
frågor om fakturan ska patienten vända sig till mottagningen.
Det behöver utredas och analyseras om en ändring till månadsvis fakturering skulle
ge de fördelar som framhålls i motionen både för patienter och personal. Frågan är
komplex eftersom det är flera parter som deltar i processen. När det gäller
påminnelse- och kravhantering är den sedan början av 2000-talet upphandlad och
sköts förnärvarande av Svea inkasso.
Regionen arbetar för att automatisera fakturaflöden, till gagn både för regionen själv
samt för patienter, entreprenörer och andra landsting/regioner. Det pågår flera olika
utvecklingsprojekt avseende detta. Nyligen har elektroniska frikort införts. Tre piloter
har startat med självbetjäningsterminaler. Tillsammans med andra
landsting/regioner, SKL och Inera pågår ett utvecklingsarbete för elektronisk
fakturahantering av utomlänspatienter.
Regionen har sedan tidigare infört möjlighet till att betala fakturor via autogiro. I
systemförvaltningsplanen för ekonomisystemet är det prioriterat att även erbjuda efaktura. Tjänsten att skriva ut och distribuera regionens fakturor är upphandlad, och
avtalet löper ut 2017-11-30. I den upphandling som kommer att ske under hösten
kommer krav att ställas på e-faktura, vilket innebär att e-faktura kan införas i början
av 2018.
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Utifrån ovan beskrivna och prioriterade utvecklingsarbete är det för närvarande inte
aktuellt att påbörja någon utredning av en förändring till månadsvis fakturering.
Fokus kommer, som planerats, att vara på ovan beskrivna utvecklingsarbeten.
I ärendet yttrar sig
Maria Dellham (M), Karin Thorborg (V) och Birgitta Andersson (C).
I ärendet yrkar
Karin Thorborg (V) bifall till regionstyrelsens förslag till beslut.
Maria Dellham (M) bifall till motionen.
Birgitta Andersson (C) avslag till motionens första att-sats och bifall till motionens
andra att-sats.
Beslutsgång
Ordförande finner att det under överläggningen framställts tre yrkanden. Ordförande
ställer de tre yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige beslutat i enlighet
med regionstyrelsens förslag till beslut.
Fullmäktiges beslut enligt regionstyrelsens förslag
1.

Motionens första att-sats avslås.
Motionens andra att-sats anses besvarad.

Reservation
Thomas Högström, Maria Dellham, Johan Widén, Jenny Landernäs, Asta Matikainen
Lecklin, Stefan Oszak Bengtsson, Staffan Strid, Silvana Enelo-Jansson, Susanne
Henning Aihonen, Stephanie Bruksgård, Fredrik Larsson, Carina Sjölund, Mohammed
Rashid, Anna Nygren, Tommy Karlsson, Stefan Suvero och Elin Johansson samtliga
(M),
Helena Hagberg, Lars Aldefors, Ida Lindh, Anita Lilja-Stenholm och Bengt-Åke Nilsson
samtliga (L),
Malin Gabrielsson (KD),
reserverar sig till förmån för Maria Dellhams yrkande.

Paragrafens slut -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vid protokollet

Andreas Engstedt, mötessekreterare

Justerat 2017-10-04

Glenn Andersson

Maria Dellham
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Ordförande

Justerare

Malin Gabrielsson
Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2017-10-04 intygas:

Rätt utdraget intygas 2017-10-04

Andreas Engstedt
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