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Återföring
Bristande information gällande privat taxa
Ärendet
Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 19 september 2013 ett
principärende rörande bristande information gällande privat taxa.
Patientnämndens förvaltning anförde att när patienter ska göra sina vårdval
är det mycket viktigt att de får korrekt information inte minst vad gäller om
vårdgivaren debiterar enligt offentlig eller privat taxa.
En patient som i kassan betalar ett belopp som stämmer överens med den
offentliga taxan och får ett kvitto där det framkommer att man har erlagt
patientavgift samt får en stämpel i sitt högkostnadskort tror givetvis att man
besöker mottagningens offentligt finansierade verksamhet. Patientnämndens förvaltning var tacksam över att SkinDoc i Skandinavien AB hade ändrat sina rutiner gällande information om privat taxa. Förvaltningen undrade
dock vilka rutiner man har gällande att stämpla i en patients högkostnadskort.
Patienter måste kunna förlita sig på informationen på Vårdguidens hemsida. Den informationen gäller offentligt finansierad vård. Om det inte är så
att SkinDoc i sin offentliga verksamhet förbättrar hud som utsatts för sol
och ålder, bör denna information inte finnas med på Vårdguidens hemsida.
Om SkinDoc inte själv ändrar denna information borde Vårdguiden, via
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, ändra detta då man måste ha ett visst
ansvar för att information är korrekt och inte vilseledande.
Patientnämndens förvaltning hade även gällande andra mottagningar som
bedriver såväl privat finansierad som offentligt finansierad vård fått klagomål på bristande information gällande när man som patient besöker den offentligt finansierade delen och när man besöker den privat finansierade delen. Det vore önskvärt att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i avtal med
privata aktörer noga reglerar att dessa har en skyldighet att ge tydlig information till patienterna så att dessa vet när de godkänner att få vård enligt
privat taxa och när de godkänner att få vård enligt offentlig taxa.
Nämnden beslöt att begära skriftlig återföring i ärendet senast den 31 december 2013.
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Återföring
SkinDoc har med anledning av detta principärende inkommit med bifogad
återföring. Av återföringen framgår att anmälaren kommer att få tillbaka erlagd privat avgift. Begäran av ändring av information på Vårdguiden har
skett. SkinDocks personal stämplar inte i högkostnadsskyddet för en patient
som ska eller har genomfört något som faller under den privata taxan. Information om privat- och offentligtaxa har förtydligats.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF)har i bifogad återföring angett att
informationen på vårdguiden har ändrats gällande Skindoc. HSF reglerar i
avtal med vårdgivarna hur marknadsföring ska ske. Vid uppföljning betonas
vikten av tydlig information till patienterna gällande taxor.
Förvaltningens synpunkter
Patientnämndens förvaltning finner att de åtgärder som redovisats i återföringarna kommer att förbättra för patienter att få tydlig information om
taxor.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Genom att säkerställa att patienter får korrekt information vid val av vårdgivare kan dessa göra bra vårdval vilket kan förbättra patientsäkerheten.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Om samtliga patienter får korrekt information vid val av vårdgivare blir
vården mer jämställd och jämlik.
Miljökonsekvenser
De föreslagna åtgärderna förväntas inte medföra några miljökonsekvenser.
Förslag till beslut
Nämnden föreslås besluta att
-

godta återföringarna och avsluta ärendet med tjänsteutlåtande till styrelsen för SkinDoc i Skandinavien AB och Hälso- och sjukvårdsnämnden

-

ge förvaltningen i uppdrag att översända ärendets tjänsteutlåtande och
inkommen återföring till anmälaren.

Staffan Blom
Förvaltningschef

Bilagor
1. Återföring från SkinDoc i Skandinavien AB
2. Återföring från HSF
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