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Till statsrådet och chefen för Socialdepartementet

Genom beslut den 9 november 1995 bemyndigade regeringen
dåvarande chefen för Socialdepartementet Ingela Thalén att
tillkalla parlamentarisk kommitté med uppdrag utvärderaatten
lagen 1991:1128 psykiatrisk tvångsvård ochLPT lagenom
1991:1129 rättspsykiatrisk vård LRV. I kommitténsom
uppdrag ingår beskriva och analysera de principer och regleratt

gäller patientens skyldighet betala patientavgift vid rätts-attsom
psykiatrisk vård behandla frågan kostnadsansvar församt att om
rättspsykiatrisk vård asylsökande.av

bemyndigandetMed stöd utsågs den januari 19961 kammar-av
rättslaginannen Margit Kärrström till ordförande. Till övriga
ledamöter utsågs riksdagsledamöterna Christel Anderberg m,
Karin Israelsson Christinac, Pettersson Birthe Sörestedts, s,
vårdläraren Elina Toivonen riksdagsledamoten Connyv, samt
Öhman s samtliga fr.o.m. den februari10 1996. Dessutom
utsågs till ledamot i kommittén biträdande överläkaren Lars
Davidsson fp fr.o.m. den april 1996.1

Till sakkunniga förordnades fr.o.m. den februari10 1996 pro-
fessorn Anders Forsman, kammarrättsassessorn Christian Groth,
departementssekreteraren Anna-Carin Kandimaa, medicinalrådet
Börje Lassenius, kanslirådet Sjöström och rådmannenLars numera
Bodil Stelzer.

Till förordnades fr.o.m. den 10 februari 1996 social-experter
direktören Anders Blom, socialpolitiske sekreteraren Kjell

chefsåklagarenBroström, Isborn Lind, professornAgnetanumera
Lars Jacobsson, förbundsjuristen Magnus Ljungstedt, juristen Ulla
Lönnquist Endre, hovrättsrådet Göran Rosenberg, byrådirektören

fr.o.m.Bert Sundström den maj 1996 polisintendenten15samt
Staffan Tilling.
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Till sekreterare förordnades fr.o.m. den januari1 1996,
kammarrättsassessorn Birgitta Henriksson och, fr.o.m. den 1 juli
1996, avdelningsdirektören Ingmar Hammer.

Kommittén har antagit Tvángspsykiatrikommittén.namnet
Kommittén överlämnar härmed delbetänkandet Vårdavgifter vid

rättspsykiatrisk vård, m.m.
Vid utarbetandet detta delbetänkande har Birgitta Henrikssonav

arbetat sekreterare.som
Kommittén fortsätter sitt arbete med utvärdera LPT ochatt

LRV.

Stockholm den oktober1 1996

Margit Kärrström

Christel Anderberg Karin Israelsson Christina Pettersson

ÖhmanBirthe Sörestedt Elina Toivonen Conny

DavidssonLars

/Birgitta Henriksson
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Sammanfattning

Tvångspsykiatrikominittén behandlar i detta delbetänkande dels
frågor gäller skyldighet för patienten betala patientavgiftattsom
vid rättspsykiatrisk vård, dels frågan vilken huvudmanom som
skall ha kostnadsansvaret för rättspsykiatrisk vård utländskaav
medborgare vistas i Sverige bosatta här.utan attsom vara

Vårdavgifter vid rättspsykiatrisk vård

Enligt 26 § första stycket HSL får vårdavgifter patientertas ut av
enligt grunder landstinget eller kommunen bestämmer, i densom
mån inte särskilt föreskrivet. finnsär Det inte någon särskildannat
reglering det gäller rättspsykiatrisk vård.när

Landstingsförbundet och regeringen Socialdepartementetgenom
träffar årligen överenskommelser, de s.k. Dagmaravtalen, där
bl.a. högsta avgift i sluten vård för dem uppbär sjuklön,en som
sjuk- eller föräldrapenning bestäms. Denna avgift förär närvaran-
de 80 kr vårddag.per

Staten står för kostnaderna för hälso- och sjukvård för häktade
och intagna i kriminalvårdsanstalt. Detta medför att personer som
bereds rättspsykiatrisk vård enligt l § andra stycket 2 och 3 LRV
dvs. anhållna, häktadeär eller intagna i krirninal-personer som
vårdsanstalt inte betalar någon vårdavgift. Vårdavgift betalas inte
heller den intagen enhet förär rättspsykiatriskav som en
undersökning. När det däremot gäller den bereds rättspsykiat-som
risk vård enligt l § andra stycket l LRV, dvs. den som ges
rättspsykiatrisk vård efter beslut domstol, står landstinget ellerav
kommunen för vården och dessa patienter debiteras vårdavgift på

andrasätt patienter i sluten vård.samma som
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medförinom socialförsäkringenemellertid reglerfinnsDet som
olika kategorier-mellan deekonomiskt hänseendeskillnaderna iatt

det2 AFLSålunda föreskrivs i lO kap. §såinte blir attstora.na
påmånad intagenunder helpensionsberättigad ärtill ensom enen

får utbetalas högrehäktad intekriminalvårdsanstalt eller är
Ifolkpension regeringen bestämmer.månadsbelopp i än en
medfolkpension fårfastslagitsharsärskild kungörelse utgesatt

för% folkpensionen30belopphögst motsvararett enavsom
föreskrivs iVidarepensionstillskott.jämteogift ålderspensionär

för tid då denutgårsjukpenning inteAFLkap. 15 §3 att
kriminalvårdsanstalt. Nuintagen ihäktad ellerförsäkrade ärär

beredsi AFL gällerbestämmelsernämnda även sompersoner
LRV.och 3§ andra stycket 2vård enligt 1rättspsykiatrisk

föreskrivs i 2 kap.sjukhusvård för pensionärerdet gällerNär
får sådan vårdpensionsberättigaddåvarje dagför12 § AFL att en

föravgift fåravgift. Dennaförsäkringskassanskall ta ut en
januariden 1vårddag. Föreöverstiga 80 krnärvarande inte per

sjukhusvård för denavgift vidförsäkringskassan1992 även uttog
smittbärarpenning.ellerföräldrapenningsjukpenning,uppbarsom

administrationenemellertidöverfördes1992januariDen 1 av
detNärsjukvårdshuvudmännen.tillsjukhusvårdavgifterna för

skall dockbehandlingshemvistasmissbrukaregäller t.ex.som
denbegäranAFL3 kap. 15 §enligtsjukpenningen somav

medhögstdockmed 80 kr,vårdkostnaden minskasför ensvarar
belopp.sjukpenningenstredjedel av

gällerförutsättningarekonomiskapå vilkaredaFör somatt ta
kommitténvård harrättspsykiatriskberedsför de patienter som

tillekonomipatienternasfrågor angåendemedenkäterskickat ut
omfattadeEnkätenrättspsykiatrisk vård.förvårdinrättningarsju

Karsuddenspatienter128vårdadesdessapatienter. Av352
förtidspensionuppbardessa patientersamtligasjukhus. Nästan av

någon176uppbarpatienternaövriga 224deeller sjukbidrag. Av
sjukpenninghadepatientersjukbidrag. 27ellerform pensionav

Ensocialbidrag.uppbarellersaknade inkomst21 patientermedan
någonellersjukbidragsåledesuppbarpatienternamajoritetstor av

pension.form av
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Enkäten visade också olika landsting hanterade fråganatt om
vårdavgift för patienter helt saknade inkomster olika sätt.som
Samtliga sju tillfrågade vårdenheter svarade det förekomatt att
patienter lämnade vårdenheten med vårdskulder, i vissa fallsom
uppgick till höga belopp. Vårdskulden uppstod dock mestadels

följd patienten debiteras för avgifterna först efter tvåattsom en av
månaders vårdtid.

Det kan åberopas principiella skäl, framför allt rättspsykiat-att
risk vård brottspåföljd och oftadet fråga långvarigär äratten om

Åvård, för sådan vård skall helt gratis för den enskilde.att vara
andra sidan kräver rättvisan bestämmelser olika avgifteratt om

den enskilde skall betala bör desamma inom närliggandesom vara
vårdområden. Inom såväl sjukvården och socialtjänsten som
kriminalvården åläggs den enskilde någon form kostnadsansvarav
för uppehållet. Kommittén därför det inte finns någotattanser
principiellt hinder ålägga den enskilde kostnadsansvarmot att ett
avseende förkostnader och hygien denmat motsvararm.m., som
inbesparing i levnadsomkostnader den enskilde hangör närsom
vårdas sjukhus. förutsätterDetta då den enskilde uppbäratt

Ärnågon inkomst. så falletinte bör däremot någon avgift inte tas
eftersom vårdskulder skulle försvåra rehabiliteringen.ut,

ocksåDet viktigt det finns möjlighet påär smidigt sättatt att ett
och i anslutning till vården avgifter dem harta ut av som en
socialförsäkringsförmån så det inte heller för dessa patienteratt
uppkommer vårdskulder. sådanEn möjlighet finns för närvarande

det gäller den har pensionnär inte sjuk-närsom men numera
penning under sjukhusvård. Kommittén föreslår därförutges att en

bestämmelse införs i AFL, innebär för varje dag dåattny som en
försäkrad bereds rättspsykiatrisk vård enligt § andra stycket1 l
LRV skall sjukpenningen begäran den förav som svarar
vårdkostnaderna minskas med 80 kr, dock högst med tredjedelen

sjukpenningens belopp. Detta den möjlighetmotsvararav som
redan finns minska sjukpenningen missbrukare vårdasnäratt en
på behandlingshem.t.ex. ett

Kommittén frågan vårdavgift inte skallnäratt tas utanser om
bör kunna lösas förhandlingar mellan Landstingsförbundetgenom
och Socialdepartementet. För den händelse detta inte skulle lyckas
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fram förslag till lagstiftning, innebärlägger kommittén ett attsom
avgiftdet i LRV införs bestämmelse innebörd vidattaven

vårdsjukhusvård beträffande den genomgår rättspsykiatrisksom
från förmån enligtfår endast avdrag AFL.tas ut genom

rättspsykiatrisk vissaför vårdKostnadsansvar av
utlänningar

för ersättning till landstingen detfinns etableradeDet närsystem
för svenska medborgare och devårdkostnader, förutomgäller som

för omfattas EEG-för-i Sverige, dembosatta ävenär som av
konventioner med länder.1408/71 och olika andraordning nr

olika konventionernaenligt EEG-förordningen och deErsättning
somatisk sjukvård. När detemellertid i första hand akutavser

EEG-förordningen och de olika konventionernagäller är systemet
för vårdkostnadernasjukvårdshuvudmännenersättning tillmed

sjukvårdshu-försäkringskassanpå såkonstruerat ersättersätt att
efterför vårdkostnaderna för utlänningen, detvudmännen att

från utländska kassan. Detmedel har överförts denekonomiska
svårt för landstingensig myckethar dock visat att utvara

rättspsykiatrisk vård.myndighet förersättning från utländsk
kategorierfaller inom degäller utlänningarNär det somsom

ersättning förstatligi förordningen 1990:927räknas omupp
landstingenenligt praxisflyktingmottagande ersätter statenm.m.

förord-för rättspsykiatrisk vårdför vårdkostnaderna trots att
vård.18 år, gäller endast akutdet gällerningen, övernär personer

kategorierfaller utanför deinnebär i de fallDetta att personen
någon ersättning således intei förordning ochdennanämnssom

enskildaförsäkringskassa får detfrån eller från svenskstatenutges
framgåpraxis fårstå för vårdkostnaden. Avlandstinget attanses

begåtts,område harlandsting inom brottdet detär ett somvars
för rättspsykiatrisk vård den utlänningfår kostnadenbära somav

här.vistas i Sverige bosattbegått brott och attutanett varasom
siffror Lands-har gjort ochenkät kommitténAv av somsomen

någonframgår visserligen det intetingsförbundet redovisat äratt
stå för vårdkost-blirföreteelse landstingenvanlig att tvungna att
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naderna för rättspsykiatrisk vård utlänningar har dömts tillav som
sådan vård efter ha begått brott. Eftersom vårdtidernaatt är
obestämda och ofta långa, kan det emellertid bli fråga högaom
kostnader för enskilt landsting. Enligt kommitténsett mening talar
övervägande skäl för skall över föratt staten kost-ta ansvaret
naderna för rättspsykiatrisk vård utlänningar vistas iav som
Sverige bosatta här.utan att vara

Förhandlingar mellan Landstingsförbundet och Arbetsmarknads-
departementet har nyligen avslutats angående förändringar i för-
ordningen statlig ersättning för flyktingmottagandeom m.m. av
innebörd landstingen skallatt överta för hälso- ochansvaret
sjukvård för asylsökande och ersättning för kost-statenav
naderna härför. Personkategorin kommer efter ändringsarbetet att

densamma i gällande förordning, vilket innebärvara desom nu att
utlänningar inte faller inom denna kategori inte heller isom
framtiden kommer omfattas ersättningsskyldighet.att statensav

Det hade varit önskvärt kostnadsansvaretäven för rättspsy-om
kiatrisk vård de utlänningar vistas i Sverigeav som utan att vara
bosatta här hade kunnat överlämnas till lösas avtalsvägenatt
mellan Landstingsförbundet och Socialdepartementet. Då detta inte
har kunnat ske måste frågan lösas lagstiftning. Kommitténgenom
föreslår därför det införs särskild lag föreskriveratt deten attsom
är skall bära kostnadsansvaretstaten för rättspsykiatrisk vårdsom

utländska patienter vistas i Sverigeav bosattasom utan att vara
här och har dömts till rättspsykiatrisk vård. Utbetalningsom av
ersättning föreslås ske Kriminalvårdsverkets försorg detnärgenom
gäller häktadeär eller har dömts till fängelsestraffpersoner som
och får rättspsykiatrisk vård Statens invandrarverkssamt genom
försorg det gällernär domstol överlämnats tillpersoner som av
rättspsykiatrisk vård.
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Författningsförslag

Förslag tilll lag kostnadsansvar förom
rättspsykiatrisk vård vissa utlänningarav

Härigenom föreskrivs följande.

§l Landsting och kommuner har till ersättningrätt förstatenav
kostnader för rättspsykiatrisk vård utländska medborgareav som
vistas i Sverige bosatta här.utan att vara

Ersättning enligt första stycket vid rättspsykiatrisk vård enligt
andra1 § stycket lagenl 1991:1129 rättspsykiatrisk vårdom

betalas efter ansökan till Statens invandrarverk i efterskott.
Ersättning enligt första stycket vid rättspsykiatrisk vård enligt
§ andra1 stycket 2 och 3 lagen rättspsykiatrisk vård för demom

anhållna ellerär häktade eller intagna i ellerär skall förpassassom
till kriminalvårdsanstalt betalas efter ansökan till Kriminalvårds-
verket i efterskott.

2 § En ansökan ersättning enligt denna lag skall ha kommit inom
till Statens invandrarverk eller Kriminalvårdsverket inomsenast ett
år från utgången den period ansökan inte särskildaav avser, om
skäl föreligger.

Landsting kommuneroch skyldiga lämnaär Statensatt
invandrarverk och Kriminalvårdsverket de uppgifter krävs försom
bedömningen deras till ersättningrätt enligt denna förordning.av

3 § Statens invandrarverks och Kriminalvårdsverkets beslut om
ersättning för kostnader får överklagas hos regeringen.

4 § Statens invandrarverk och Kriminalvårdsverket får meddela de
föreskrifter behövs för verkställigheten denna lag.som av
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lag träder i kraft den juli 1997.Denna l
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2 Förslag till lag ändring i lagen 1962:381om om
allmän försäkring

föreskrivsHärigenom 3 kap. 15 § lagen 1962:381att om
zillmän försäkring skall följandeha lydelse.

Nzzvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.
§15

Sjukpenning utgår för tid dä den försäkrade
fullgör tjänstgöring enligt lagena 1994:1809annan om

totalförsvarsplikt grundutbildningän längre 60 dagar;är änsom
b intagen i sådant hem iär 12 § lagen 1990:52 medsom avses

särskilda bestämmelser värd med stöd §3 sagdaom av unga av
lag;

c häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt;är
d i fall under b ellerän c orsakannat änsagts av annan

sjukdom tagits hand på allmännasdet bekostnad;om
vistas utomlandse i fall då försäkradeden insjuknaränannat

medan han utför arbete led i här i riket bedrivenettsom en
verksamhet eller sjöman anställd svenskt handelsfartygsom
eller under sjukdom falleller i i 7 b § till utlandetsom avses reser
med försäkringskassans medgivande.

För varje dag då försäkrad bereds vård i sådant hem företten
värd eller boende eller familjehem enligt socialtjänstlagen
1980:620 vård och behandling missbrukare alkoholsom ger av
eller narkotika, skall sjukpenningen begäran denav som svarar

värdkostnadernaför minskas med 80 kronor, dock med högst en
tredjedel sjukpenningens belopp. Därvid skall det beloppav
varmed minskning sker avrundas till lägre hela krontal.närmast

beloppDet sjukpenningen minskas med skall betalas tillutsom
den på begäran minskningen har gjorts.vars

Senaste lydelse 1994:2072.
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andra stycketiVad sägssom
beredsgälla denskall även som

vård enligt 1rättspsykiatrisk §
lagenstycket 1Indra

rättspsykiatrisk1991:1129 om
värd.

till försäkradutgår sjukpenningstycketförstaUtan hinder av
då fårtid haninträffar undersjukdomvidunder c somavsessom

förvärvsarbeta.tillfälledärvid beredsochanstaltvistas attutom

juli 1997.kraft denträder i lDenna lag
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3 Förslag till lag ändring i lagen 1991:1129om om
rättspsykiatrisk vård

Härigenom föreskrivs det i lagen 1991:1129att rätts-om
psykiatrisk vård skall införas paragraf, 2 följandeen ny a av
lydelse.

2 § Avgift för vård enligt denna lag, patienten vistas inoma om
sjukvårdsinrättningens område, får endast avdragtas ut genom
från förmån enligt lagen 1962:381 allmän försäkring i denom
mån det följer 2 kap. 12 § eller 3 kap. 15 § tredje stycketav
nämnda lag.

Denna lag träder i kraft den julil 1997.
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Inledning1

direktiven framgårAv regeringen har uppmärksammats påatt
frågeställningarvissa gäller vårdavgift för rättspsykiatrisksom

vård. Kommittén skall därför beskriva och analysera de principer
och regler gäller patientens skyldighet betala patientavgiftattsom
vid rättspsykiatrisk vård och bedöma nuvarande regler kanom

skäliga. Patienternas ekonomiska förutsättningar ianses vara
allmänhet och det förhållandet rättspsykiatrisk vård äratt en
brottspåföljd skall särskilt beaktas. Kommittén skall behandlaäven
frågan vilken huvudman skall ha kostnadsansvaret förom som
rättspsykiatrisk vård asylsökande.av
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2 Nuvarande förhållanden

Sjukvårdshuvudmännens2.1 vårdansvar

Enligt 3 HSL skall§ varje landsting erbjuda god hälso- ochen
sjukvård dem bosatta inom landstinget.är l 3 b §som nyss
nämnda lag föreskrivs landstinget skall erbjuda god hälso-att en
och sjukvård dem, bosatta i Sverige, har rättutan attsom vara
till vârdförmåner i Sverige vid sjukdom och moderskap enligt vad

följer förordningen EEG 1408/71 tillämpningsom av nr om av
för social trygghet anställda, egenföretagare ellernärsystemen

familjemedlemmarderas flyttar inom gemenskapen. Vården skall
falli detta erbjudas det landsting inom områdeav vars personen

förvärvsverksam. Sjukvårdshuvudmännenär skyldigaär även att
vårda de utlänningar omfattas konvention Sverigesom av en som
har med flera utländska § följerAv 4 HSL någonstater. att, om

vistas inom landstinget bosatt där behöverutan attsom vara
omedelbar hälso- och sjukvård, landstinget skall erbjuda sådan
vård. Enligt 2 § LRV skall reglerna i HSL förskyldighet ettom
landsting kommunen erbjuda hälso- och sjukvård gälla ävenatt
rättspsykiatrisk vård.

Av det anförda följer sammanfattningsvis sjukvårdshuvud-att
skyldiga vårdamännen är svenska medborgare, deatt utan attsom

svenska medborgare bosatta i landet falleroch deärvara som
inom EEG-förordningen eller omfattas viss konvention.av en
Vidare Sjukvårdshuvudmännenär skyldiga akut sjukvårdatt ge
dem vistas i landet.som
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ersättning för2.2 Allmänt från statenom
sjukvárdskostnader

fördet gäller ersättning sjukhusvård föreskrivs i 2 kap.När 4 §
ersättning för sjukhusvârd grund skada, sjukdomAFL att av

förlossning har krävt intagning i sjukhus lämnas enligteller som
fastställs 8grunder regeringen. l § nämnda lag ochsom nyssav

kapitel ersättning enligt kapitlet inte försägs att utges annan
försäkrad den bosatt i Sverige denärän samt utan attsom som,

EEG-förordningenbosatt här, enligt vad följervara som av om
förtillämpningen social trygghet anställda,närsystemenav

familjemedlemmar flyttaregenföretagare eller deras inom gemen-
har till förmåner i Sverige vid sjukdom och moder-skapen, rätt

skap.
landstingens lagenliga vårdskyldighet frånPâ sättsamma som

vården ersättningenbörjan begränsades till den slutnaatt avse var
försjukförsäkringen till börja med inskränkt till ersättningi att

sjukhusvård. praktiska regleringen vissa administrativa ochDen av
förhållanden i samarbetet mellan landstingens sjuk-ekonomiska

vârdsinrättningar och de dåvarande allmänna sjukkassorna utgick
från styrelsernaredan år 1955 från rekommendationen gemensam

Sjukkas-för dåvarande Svenska Landstingsförbundet och Svenska
vården skeddeseförbundet. När det gällde den öppna storen

sjukronorsreformenförändring i samband med den s.k.att genom-
Reformen innebar vid sin tillkomst patientenfördes år 1970. att

sjukvârdshuvudmannenskulle betala enhetlig avgift på kr till7en
hos gjordeför varje besök läkare eller högst kr läkaren15 om

Samtidigt sjukvârdshuvudmannen lyftahembesök. skulle ersätt-
Påning från sjukförsäkringen med 31 kr besök. det sättetper

återbäringssystemet upphöra. ord-kunde det tidigare Den nya
i teknisk redan gälldeningen anslöt mening till vadnära som om

ersättning för sluten vård.
årursprungliga beloppen har ändrats flera gånger sedanDe

åter-1970 och regelbundet inom föröversystemet ses ramen
kommandeekonomiskaöverläggningarmellanLandstingsförbundet

Socialdepartementet. januari genomfördes denoch Den 1 1985
Dagmarreformen efter riksdagen på grundvals.k. beslut av enav
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överenskommese den 22 1984 mellan Landstingsförbundetmars
och regeringen Socialdepartementet regeringenssamtgenom prop.
1983/84: 190. Dagmarreformen innebar bl.a. de tidigare ersätt-att
ningarna från allmänna sjukförsäkringenden för läkarvård m.m.
inom vårdöppen omvandlades till samlad ersättningen per
invånare till offentligade hälso- och sjukvårdshuvudmännen.
Sedan år 1987 behandlas sluten vårdäven i överenskommelserna
mellan Landstingsförbundet och Socialdepartementet. 1 överens-
kommelserna bestäms bl.a förutsättningarna för fastställelse av
storleken patientavgiften. Ett betydande kompletterandeantalav
författningar har utfärdats, bl.a.

förordningen 1979:849 ersättning för sjukhusvårdom m.m.-
och

förordningen 1984:908 vissa statsbidrag och försäkrings-om-
ersättningar för sjukvård m.m.

förordningenI vissa statsbidrag och försäkringsersättningarom
för sjukvård regleras statsbidrag ellernärmare ersättning från
sjukförsäkringen enligt AFL för sjukvård till sjukvårdshu-m.m.
vudmännen. Bidragen och ersättningarna enligt förordningen
innefattar all öppen och sluten sjukvård lämnas densom som
tillförsäkras sjukvårdsförmåner enligt AFL.

Sedan den 1 januari 1991 avgiftssystemet följdär som en av
1990 års Dagmaröverenskommelse i princip avreglerat. Sjukvårds-
huvudmännen kan därmed tillämpa differentierad giftssättningen av
eller införa enhetsavgift för vårdbesök.

Under de åren har statsbidragssystemet ändrats försenaste
landstingen, vilket innebär den allmänna sjukvårdsersättningenatt
och flertalet ersättningar tidigare från sjukförsäkringenutgettssom
till sjukvårdshuvudmännen finansieras statsbidrag.numera genom

detNär gäller ersättning till landsting och kommuner vid vissa
internationella förhållanden finns bestämmelser i förordningen
1994:2053 vissa ersättningar i internationella förhållanden tillom
landsting och kommuner från sjukförsäkringen enligt AFL. I 1 §

nämnda förordning föreskrivs landsting kommuner fårnyss att
ersättning från sjukförsäkringen enligt AFL för bl.a. hälso- och
sjukvård omfattassom av

rådets förordning EEG 1408/71 tillämpningennr om av
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egenföretagare ellertrygghet anställda,för social närsystemen
flyttar inom gemenskapen,familjemedlemmarderas

sjukvårdsförmånersocial trygghet ochöverenskommelse omen
Sverige ochmellan stat.annan

vissa ersättningar i internatio-förordningen 1994:2053I 2 § om
från sjukför-landsting och kommunernella förhållanden till
förordningenenligt ienligt AFL ersättning §säkringen lsägs att

för i Sverige uppkomnavårdgivande landstingetlämnas till det
inte bosatta iresekostnader avseendevård- eller ärpersoner som

tillämpningförutsätter inte för sinEEG-förordningenSverige. att
i sin verksamhetbesökt landflyttat till ellernågon har ett annat

täckeregenföretagare. Förordningen ävenanställd ellersom
fria arbets-med denprimärt inte harförflyttningarsådana som

ellersläktingarbesök hoskraftens rörlighet göra, ettatt t.ex. en
vård- ellerenskiltför varjeErsättning beräknassemesterresa.

patienten.fåravgifteravdrag för deresetillfälle med tas ut avsom
försäkringskassasvenskdet visetkonstrueratSystemet är att

faller inomför utlänningarför vârdkostnaderersättningutger som
ersättning sinfåttförsäkringskassanförordningen, efter att av

vårdförmånför vårdkostnaderna. Närmotsvarighetutländska en
räkning skallmedlemsstatsförmedlemsstatutges annanenav en

sin helhet. Staternasåledes återbetalas iför förmånenkostnaden
nordiskaregler. Denavtala andraemellertid möjlighet att omges

Enligtsådant avtal.trygghet innehållersocialkonventionen ettom
tvåavtalas mellaninteländerna,avstår de nordiskadetta annatom

Vårdför-föråterbetalning utgifterfrånflera länderna,eller avav
sjukdom.måner vid bl.a.

hand gällerersättningen i förstaföljerEEG-förordningenAv att
vistelselandet. Ersätt-iuppkommitvård harakut oväntatsom

efterregelvård, dåplaneradningen kan även sommenavse
fråga.för itillstånd hemlandet personenav

Även finns kon-utanför EUinommånga länder såvälmed som
tillöverenskommelser rätteller särskildaventioner som ger

konventionslan-andratillfällig vistelse i detsjukvårdsförmåner vid
Québec ochmedenligt konventionernafinnsdet. Sådan rätt t.ex.

med Algeriet,överenskommelsernaenligt de särskildaIsrael samt
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Australien, Estland, Polen och Ungern. I den mån det följer av
konventioner Sverige slutit, har inte bosattaärsom personer som
i Sverige till akut sjukvårdrätt till låg eller ingen avgift under
tillfällig vistelse här i landet villkor i Sverigesamma som
bosatta. Utländska medborgare inte bor i Sverige ochsom som
inte omfattas EEG-förordningen eller någon konvention ellerav
förordningen statlig ersättning för flyktingmottagandeom m.m.,

nedan har visserligen vid tillfällig vistelserätt här i landetattse
få akut sjukvård de måste själva för hela vårdkost-men svara
naden.

Sammanfattningsvis framgår det sagda ersättningattav ovan
utgår för hälso- och sjukvård för den försäkrad enligtärsom
AFL, dvs. svenska medborgareär ochpersoner som personer som

svenska medborgare bosatta i Sverige. Vidareutan att ärvara
följer EEG-förordningen och olika konventioner ersättningattav
för hälso- och sjukvård utgår till landsting kommuner för vissa
utländska medborgare vistas i Sverige. Ersättningen detnärsom
gäller nämnda utlänningar emellertid i första hand endastavser
akut sjukvård

2.3 Ersättning från för sjukvårdskostnaderstaten
vid flyktingmottagande

När det gäller asylsökande finns bestämmelser i förordningen
1990:927 statlig ersättning för flyktingmottagandeom m.m.
Enligt 32 § nämnda förordning har landsting och kommuner rätt
till ersättning för vård utlänningar i §1statenav av som avses
första stycket 1 och 2 lagen 1994:137 mottagandeom av
asylsökande m.fl. dvs. asylsökande och utlänningar harsom
beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige. För personer

har fyllt 18 år lämnas ersättning för omedelbar vård och vårdsom
inte kan anstå för bl.a. åtgärder enligt smittskyddslagensamtsom

1988:1472. För under 18 år lämnas ersättning förpersoner
hälso-, sjuk- och tandvård undantag. För harutan personer som
fyllt 18 år lämnas således ersättning för huvudsakligen endast akut
sjukvård. Av regeringsbeslut den december7 1995 framgårett att
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vårdför rättspsykiatriskersättningpraxis statligi ävenutges av
omständighetervissagrundasylsökande och utlänningar avsom

i avsnittuppehållstillstånd härombeviljats tillfälligt sehar mer
3.4.

vistasför utlänningarför vårdkostnadertill ersättningRätt som
beviljatsutlänningarna harefter detförläggning finns även att

kunnatanvisats elleruppehållstillstånd, de intepermanent om
storlekErsättningensplats i kommun.anvisadutnyttja enen

sjukvård, intehälso- ochriksavtalet förenligtbestäms annanom
avtalats.ersättning harlägre

förstatlig ersättningförordningenfjärde stycketEnligt 32 § om
förtill ersättningfinns dock inteflyktingmottagande rättm.m.

asylsökandemottagandelagenenligt 12 §utlänningar avomsom
hållerdeenligt den lagen dvs.till biståndm.fl. inte har rätt som

verkställas.avvisning inte kanså beslutsig undan att ett om
förordningen34 §enligtlandsting och kommunerVidare har

tillflyktingmottagande ersätt-ersättning för rättstatlig m.m.om
§ förord-omfattas 3utlänningarvården sådanaförning avsomav

funktionshindersjukdom ellergrundochningen ettsom av en
påinkvarteringeller eftertill Sverigeefter ankomstendirekt en

uppehålls-tillanslutningför asylsökande eller iförläggning att
vårdvaraktigberedasgången måstebeviljades förstatillstånd som

vårdför varaktiglämnasErsättning fårläkare. ävenordinerats av
frågadetkommun,efter mottagandet i ärpåbörjatshar omensom

funktionshindersjukdom ellerpå grundvård ett somavom
till Sverige.vid ankomstenutlänningen hade

förordningnämndai 3 § ärutlänningarDe som avses
stödSverige medöverförts tillutlänningar har ettavsom

regeringsbeslut,särskilt
tagitsochuppehållstillståndhar fåttutlänningar emotsomsom

asylsökande,förförläggningvarit registrerade iefter haatt en
med tillämp-uppehållstillståndfåttutlänningar harandra som

utlänningslagenförsta stycket 2§ eller §2 kap. 3 4ning av
1989:529,

singrunduppehållstillstånd påfåttutlänningar har4. an-avsom
under 1--3.knytning till utlänning avsesen som



Nuvarande förhållanden 29SOU 1996:141

vad anförts framgårAv inte landstingersätteratt statensom ovan
och kommuner för vårdkostnader för utlänningar inte fallersom
inom de kategorier i förordningen statlig ersätt-angettssom om
ning för flyktingmottagande, och ersättning utgår fråninte heller
sjukförsäkringen, det inte följer EEG-förordningen ellerom av
någon konvention ersättning skall för hälso- och sjukvårdatt utges
för vissa utländska medborgare.

Nämnas kan vidare förhandlingar angående förändringar iatt
förordningen statlig för flyktingmottagandeersättningom m.m.

har avslutats mellan Landstingsförbundet och Arbetsmark-nyss
nadsdepartementet. Förhandlingarna har lett fram till överens-en
kommelse med innebörd landstingen skall förövertaatt ansvaret
hälso- och sjukvård för asylsökande fr.o.m. den januariäven l
1997. Landstingen får schabloniserad ersättning asylsökan-en per

för sinade kostnader härför från Den schabloniseradestaten.
ersättningen kompenseras med viss kostnadskrävande vårdatt

i särskild ordning. Personkategorin kommerersätts emellertid att
densamma i förordning,gällande vilket innebär attvara som nu

för de utlänningar fallerinte inom gällande förordningsom
intekommer heller fortsättningsvis ersättning frånatt utges staten

till landstingen. Vidare skall för 18 år fortsätt-över ävenpersoner
ningsvis ersättning endast för akut sjukvård.utges

2.4 Allmänt vårdavgifterom

Enligt 26 första får§ stycket HSL vårdavgifter patientertas ut av
enligt grunder landstinget eller kommunen bestämmer, i densom
mån inte föreskrivet.särskilt Landstinget eller kommunenärannat
har därmed möjlighet låta den enskilde bidra till kostnadernaatten
för vården i form vårdavgifter.av

landstingetAtt och kommunen får avgiftsfinansiera sin verksam-
het betyder inte avgiftsrätten helt obunden. De s.k. självkost-äratt
nads- och likställighetsprinciperna innebär begränsningar i fråga

avgifternas storlek och fördelning mellan konsumenterna.om
Vidare gäller enligt 2 kap. 3 § kommunallagen KL förbudett

retroaktiva avgiftshöjningar. Vad i det följandemot sägssom om
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Självkostnadsprincipenför landsting.gällerkommuner även
avgifter till sådanafår bestämma sinaintekommuninnebär att en

Likställighetsprincipenvinst.kommunende tillförbelopp att en
får bestämmakommunerna inteavgiftshänseendeinnebär i att

kom-komniunmedlemmar elleravgifter så vissaatt grupper av
tillförhållande andra.eller missgynnas imunmedleminar gynnas

objektiv grund.skerdifferentieras endast detAvgifterna får om
januari 1992 lagfästsedan denLikställighetsprincipen lär genom

i 2 kap. 2 § KL.bestämmelsesärskilden
bemyndi-utgångspunktprincipernaredovisadeMed de somnu

stycket HSL26 första§landsting och kommuner attgenomgas
vården. Såsomavgifter för närmarepatienternasbesluta om

frittmöjligheterlandstingensnedan ärkommer attatt anges
många hänseendenbeskurna ivårdavgifterbestämma ettgenom

författningarinnehåll i andrabegränsandebestämmelserantal av
detdock redansammanhang kandetta nämnasHSL. l attän nu

avseende slutensärregleringinskränkandeföreligger någoninte
Även vård med stödsamtycke.patientensvårdpsykiatrisk utan av

jfrHSL JOenligt 26 §alltså avgiftsbeläggaskaneller LRVLPT
RÅ 650.1974 A323 ff. och1974 s.

SocialdepartementetregeringenochLandstingsförbundet genom
Dagmaravtalen, därs.k.överenskommelser, deårligenträffar

patientavgiften bestäms.fastställelseförförutsättningarnabl.a. av
intagningslutenvård, dvs. vidföravgifterdet gällerNär

i AFL. lsärskilda bestämmelserfinnspensionärersjukhus, för
dåför varje dagföreskrivsnämnda lag12 §2 kap. att ennyss

sjukhusvårdfårhär i landet,bosattpensionsberättigad, ärsom
vadavgift enligtförsäkringskassansjukdom skallgrund ta ut enav

från denAvgiftbestämmelse.i denna tas utnärmare angessom
fårAvgiftenförtidspension.eller helålderspensionheluppbärsom

vårddag ochför varjehögst 80 kröverstiganärvarande inteför
för 30avgiftenfår aldrig överstigakalendermånadavgiften för en

AFLstöd 2 kap. 12 §får medFörsäkringskassanvårddagar. aav
enligt 2 kap.från avgiftendelvishelt ellerbefrielsebesluta om

till denhänsynsärskilda skäl medfinnsdetnämnda lag,12 § om
medelbehovförhållanden ochekonomiskapensionsberättigades av

rehabiliteringsinsatser.särskildabostad ellertill
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Före den januaril 1992 försäkringskassan avgift vidtog ävenut
sjukhusvård för den uppbar sjukpenning, föräldrapenning ochsom
smittbärarpenning. Den januaril 1992 överfördes emellertid
administrationen avgifterna för sjukhusvård till sjukvårdshuvud-av

Detta innebärmännen. landstingen debiterar denatt numera
enskilde direkt för vården, i stället för tidigare via för-att som
säkringskassan för betalt. Förhandlingar mellan Socialdepar-att

och Riksförsäkringsverket pågår förtementet närvarande huruvida
sjukvårdshuvudmännen fortsättningsvis skall administreraäven
avgifterna för sjukhusvård för pensionärer, vilket då skulle
innebära inget avdrag från pensionernagörsatt i ställetutan att
sjukvårdshuvudmannen skickar den enskilde räkning fören
uppburen sjukhusvård. Utgången nämnda förhandlingar ärav
emellertid för närvarande oviss.

Genom tidigare nämnda överenskommelser mellan Socialdepar-
och Landstingsförbundet bestämstementet högsta avgift i slutenen

vård för dem uppbär sjuklön eller sjuk- eller föräldrapenning.som
ÄvenDenna avgift förär närvarande 80 kr vårddag. deper som

saknar inkomster i vissa landstingär avgiftspliktiga, avgiftenmen
då oftaär nedsatt.
Landstingets och kommunens frihet enligt 26 § HSL att ta ut

vårdavgifter har, inämnts, lagtexten försetts med inskränk-som
ningen om särskilt föreskrivet.är Härmed åsyftasannat
sådana författningsbestämmelser innebär viss vård skallattsom

kostnadsfri för den enskilde. Exempel på sådana bestämmel-vara
finns i 63 och 64 §§ smittskyddslagen, 34 § värnpliktsförmåns-ser

förordningen 1976:1008 och lagen 1993:332 avgiftsfriaom
sjukvârdsförmåner för vissa hiv-smittade.m.m.

1 63 § smittskyddslagen föreskrivs all undersökning, vårdatt
och behandling behövs från smittskyddssynpunkt vidsom en
sarnhällsfarlig sjukdom skall gratis för patienten inomvara
landstingets hälso- och jukvård. förarbetenaI till smittskyddslagens
prop. 1988/89:5 97 f. det förhållandet vård ochatts. attanges
behandling skall gratis för patienten inte hinderutgörvara mot att

kostnadsavdraggöra vid sluten sjukvård. I nämndanyss pro-
position kostnadsavdraget kostnader förattanges avser mat,
hygien och inte själva vården. Den enskildes kostnadsansvarm.m.
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levnadsom-inbesparing isåledes densjukhusvårdvid avser
sjukhusvård.vidskerkostnader som

hiv-vissasjukhusvårdvidkostnadsansvaretdet gällerNär av
sjukvårdsför-avgiftsfrialagenbestämmelser ismittade finns om

nämnda laghiv-smittade. Enligt l §för vissamåner nyssm.m.
ellerbehandling honomvidlagentillämpas avsompersonen

infektionfåttsjukvården harhälso- ochsvenskadeninomhenne
blodprodukter.ellerblodanvändningvidsmittahiv avgenomav

hivinfektionfåttdentillämpas ävenLagen genomavsom
eller harde ärsådan nämnts,smitta omnysssompersonenav

äktenskapsliknan-undersammanbottvarandra ellermedvarit gifta
smittadeförstinnan densmittanochförhållanden ägtde rumom

avgiftskallnämnda lagEnligt 2 §infektion.sinkännedomfått om
fårsmittadinteAFL när12§enligt 2 kap. tas ut personen

skallavdragdvs. ingetsjukdom,singrundsjukhusvård av
beträffandesjukhusvårdvidpensionsförmânerutgåendegöras

till lagenförarbetenaålderspension. lellerförtids-uppbärde som
hiv-smittade prop.vissasjukvårdsförmåner föravgiftsfriaom

tillämplig pålagenhiv-smittade ärde1781992/93: att somanges
tandvård ochsjukvård,föravgifterbetalafrånbefriashelt bör att

beslutatstyrelseLandstingsförbundets attläkemedel attsamt
avgifter förintesjukvårdshuvudmännenrekommendera utatt ta

hiv-smittadekategoridenöppenvårdellersjukhusvård somav
såledesgällerlagenhiv-smittade ärkategorigäller. Denlagen som

slutensåvälavgifter vid öppenfrån betalabefriadehelt att som
vård.

rättspsykiatrisk vårdvidVårdavgifter2.5

ochför häktadesjukvårdochhälso-kostnaderna förförstårStaten
medförkriminalvårdsanstalt. Dettaiintagna att personer som

LRVoch 3stycket 2§ andravård enligt lrättspsykiatriskbereds
kriminal-iintagnahäktade elleranhållna, ärärdvs. sompersoner

Vårdavgift betalasintevårdavgift.någoninte betalarvårdsanstalt
rättspsykiatriskförenhetintagendenheller är ensomav

rättspsyki-beredsgäller dendet däremotundersökning. När som
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atrisk vård enligt l andra§ stycket l LRV, dvs. den som ges
rättspsykiatrisk vård brottspåföljd efter beslut domstol, stårsom av
landstinget eller kommunen för vården och dessa patienter
debiteras vårdavgift.

Det sagda innebär har dömts till brottspå-att personer som
följden fängelse och för vilka det under anstaltsvistelsen fattas
beslut rättspsykiatrisk vård får vård betala vårdavgift.om utan att
Detta gäller anhållna.även häktade eller intagna förenheten
rättspsykiatrisk undersökning. De domstol har överlämnatssom av
till rättspsykiatrisk vård blir däremot betalningsansvariga för
vårdavgifter. Såsom redovisasnärmare nedan finns det emellertid
särskilda bestämmelser gäller till folkpensionrätt ochsom
sjukpenning för den intagen i kriminalvårdsanstaltär eller ärsom
häktad. vilket reducerar skillnaderna i ekonomiskt hänseende
mellan de olika kategorierna LRV-patienter.

Patienter vårdas enligt LRV l § andra stycket ochsom som
har fått tillstånd vistas utanför sjukvårdsinrättningens område,att
åläggs ofta skyldighet uppsöka den rättspsykiatriskaatten
vårdiiträttniitgen för läkarbesök och för få medicin. De kanatt
debiteras avgift för läkarbesöket och medicinen. invändningar kan

patient på grund föreskriftermot att skyldigärresas en som attav
uppsöka vårdinrättningen och kanske få injektion han ien som
princip sig skallmotsätter betala patientavgift. Avgiften kan
befaras nedsätta motivationen för patienten uppfylla före-att
skrifterna och infinna sig vid avtalade besök. Kostnaderna för
patienten torde emellertid relativt begränsade, bl.a. tillatt vara
följd högkostnadsskyddet. l lagrådsremiss den 22 augusti 1996av
föreslås högkostnadsskydd avseende läkemedel ochett särskiltett
högkostnadsskydd för den hälso- och sjukvården.öppna Den
enskildes kostnader för patientavgifter skall enligt förslaget vara
begränsade till 900 kr. föreliggerDet vidare möjlighet för sjuk-en
vårdshuvudinannen befria den enskilde från betala avgift.att att
Med hänsyn till det anförda kommer kommittén intenyss att

behandlanärmare frågan avgift vid öppenvård kommerutanom
inrikta sig värdavgift vid sjukhusvård,att där vårdavgift

debiteras för varje dag och den enskildes kostnader för vården
därför blir höga vid lång vårdtid.
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2.6 Den enskildes kostnadsansvar inom
kriminalvården

I 10 kap. 2 § AFL föreskrivs till pensionsberättigad.att en som
under hel månad intagen kriminalvårdsanstaltår eller ären en
häktad eller bekostnad intagenär anstalt ellerstatensannars
tillfälligt vistas anstalten. får inte utbetalas högre månadsbe-utom
lopp folkpensioni regeringen bestämmer.än kungörelsenl
1971:831 pensionsbelopp enligt 10 kap. 2 första§ stycketom
AFL skall folkpension i nyssnämnda bestämmelse utgessom avses
med högst belopp 30 folkpensionenett motsvarar procentsom av
för ogift ålderspensionär enligt 6 kap. 2 första§ stycket AFLen
jämte pensionstillskott. Om den pensionsberättigade grund av
sitt tillstånd uppenbarligen inte kan tillgodogöra sig detta belopp
till sin personliga får Riksförsäkringsverket enligt kungörel-nytta,

ned beloppet, dock tillsätta lägst 500 kr år.sen per
Vidare föreskrivs i 3 kap. 15 § AFL sjukpenning inte utgåratt

för tid då den försäkrade häktad eller intagen iär kriminal-är
vårdsanstalt.

Det anförda visar den intagen i kriminalvårdsanstaltäratt som
och den häktad eller anhållenär regel skulle ha småsom som
möjligheter vårdavgiftbetala vid sjukhusvård.att en

2.7 enskildesDen kostnadsansvar inom

socialtjänsten

Enligt 34 § SoL får kommunen ersättning för uppehålletta ut av
den på grund missbruk alkohol, narkotika eller därmedsom av av
jämförbara får vårdmedel eller behandling i hem för vård ellerett
boende eller i familjehem. Sådan avgift får miss-ävenett tas ut av
brukare vårdas med tvång enligt lagen 1988:870 vårdsom om av
missbrukare i vissa fall. I 42 a§ socialtjänstförordningen före-
skrivs den ersättning kommunen får för uppehålletatt ta utsom
vid stöd och hjälpinsatser behandlingskaraktär enligt 34 § SoLav
får uppgå till högst 80 kr dag. I 3 kap. 15 § andra stycketper
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AFL föreskrivs för varje dag då försäkradatt, bereds vård ien ett
sådant hem för vård eller boende eller familjehem enligt SoL som

vård och behandling missbrukare alkoholger eller narkotika,av
sjukpenningen på begäran den för vårdkostnadernaav som svarar
skall minskas med 80 kr, dock med högst tredjedel sjuk-en av
penningens belopp. Det belopp sjukpenningen minskas medsom
skall betalas till den på begäranut minskningen har gjorts.vars
Således innebär även tvångsvård än psykiatrisk tvångsvårdannan

den enskilde åläggsatt visst betalningsansvar.ett



36 Nuvarande förhållanden SOU 1996:141

2.8 Sammanställning den enskildesav
kostnadsansvar vid olika samhällsinsatser

följerNedan sammanställning den enskildes kostnadsansvaren av
vid olika vårdformer.

Vårdform Kostnadsansvai

somatisk sjukvård vårdavgift enligt 26 § HSL högst 80-
kr/dag avdrag pensionresp.
enligt 2 kap. 12 § AFL högst 80 kr/
dag

frivillig psykiatrisk vård-
enligt HSL

psykiatrisk tvångsvård enligt LPT-

rättspsykiatrisk vård-
enligt §l andra stycket l LRV
domstolsöverlämnade patienter

vård vissaför hiv-smittade enligt 2 § lagen avgiftsfriaom-
sjukvårdsförinånei vissa hiv-för
smittade pensionsavdragskall enligt
2 kap 12 § AFL ske. vårdavgift
enligt 26 § HSL enligtutgår
rekommendation från Landstingsför-
bundet

vård för missbrukare i avgifthem för enligt 34 § SoL 80högst-
vård eller boende både frivillig vård kr/dag

vårdoch med stöd LVMav

häktade, intagna i kriminalvård- reduktion pension enligt 10 kap.av-
sanstalt 2 § AFL, får enligt 3 kap. 15 §

första stycket AFL sjukpenning

rättspsykiatrisk vård enligt l § 99-
andra stycket 2 3och LRV för de

anhållna,är häktade eller in-ärsom
i kriminalvårdsanstalttagna
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Den enskildes för vårdavgifter enligt 26 § HSL och avgifteransvar
enligt 34§ SoL uppgår till högst 80 kr 30 2 400 kr ix
månaden. Reduktionen pensionen för den intagen iärav som
kriminalvårdsanstalt innebär den enskilde sin pension fåratt av
behålla 300l kr månad. Detta innebär den reduktionca per att

sker pensionen för den intagen kriminalvårdsan-ärsom som
stalt ofta medför kostnadsansvar förstörre den enskilde vadett än
det innebär betala vårdavgift för den dömdatt tillär rätts-som
psykiatrisk vård. Inom Socialdepartementet för närvarandegörs en

regleringenöversyn anstaltsvistelses betydelse för socialför-av av
säkringsförmâner.
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3 Enkäter m.m.

3.1 Enkät till vårdinrättningar

För reda vilka ekonomiska förutsättningar gäller föratt ta som
de patienter bereds rättspsykiatrisk vård med stöd l §som av
andra stycket l LRV har kommittén under våren 1996 skickat ut

patienternasenkäter frågormed angående ekonomi till sju
vårdinrättningar för rättspsykiatrisk vård. Enkäter har skickats till

Rättspsykiatriska regionvárdsenheten, Sundsvall,-
Psykiatriska Akut- och Beroendekliniken, Huddinge sjukhus,-
Rättspsykiatriska regionvårdsenheten, Säter sjukhus,-

ÖstraOmrådet för vuxenpsykiatri, avdelning 19 vid sjukhuset-
i Göteborg,

Karsuddens sjukhus,-
Resurskliniken, avdelningen för särskilt vårdkrävande patienter,-

Malmö Allmänna sjukhus, samt
Regionpsykiatriska kliniken, Växjö.-

Följande frågor har ställts i enkäten.
Hur många patienter vårdas på enheten med stöd l § andraav

stycket LRVl
Vilka landsting kommuner kommer patienterna från
Hur många patienterna uppbär sjukbidrag, någon formav av

pension sjukpenningresp.
4. Hur många patienterna saknar helt inkomsterav
5. Krävs patienten vårdavgift hanäven helt saknar in-om
komster
6. Vem får bära kostnaden för vårdavgiften, patienten heltom
saknar inkomster och inte har någon möjlighet betala dennaatt
avgift Har det i detta avseende någon betydelse vilken kommun
eller landsting patienten kommer frånsom
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7. Förekommer det patienten lämnar sjukhuset med vårdskul-att
der

Är det i så fall fråga patienter inte har betalat vårdav-om som
gift de har uppburit inkomster ellertrots det frågaatt är om
patienter inte har haft några inkomster under vårdtidensom

Har Ni några synpunkter på det förhållandet det endast äratt
patienter vårdas med stöd l andra§ stycket l LRV ärsom av som
skyldiga betala vårdavgift och denna skyldighet således inteatt att
gäller för de patienter vårdas med stöd l § andra stycketsom av
2 och 3 LRV dvs. rättspsykiatrisk vård för de anhållna,ärsom
häktade, intagna för rättspsykiatrisk undersökning eller intagnaär
på kriminalvårdsanstalt.

Övriga10. synpunkter.

Svar har under våren 1996 inkommit från alla sju regionvårdsen-
heterna enkäten har skickats till. Det totala antalet patienterutsom

vårdades enligt §l andra stycket LRV i samtligal sjusom
tillfrågade vårdenheter 352 patienter. Av dessa 352 patientervar
vårdades 128 patienter Karsuddens sjukhus enligt l § andra
stycket LRV. Enligtl uppgifterna från Karsuddens sjukhus uppbar

samtliga dessanästan patienter förtidspension eller sjukbidrag.av
De ekonomiska förutsättningarna för de 224 patienterna från de

övriga vårdinrättningarna följande. Någon form pensionsex var av
eller sjukbidrag uppbars 176 patienter, 27 patienter hadeav
sjukpenning medan 21 patienter saknade inkomst eller uppbar
socialbidrag. Den helt övervägande majoriteten uppbar således
sjukbidrag eller någon form pension. På frågan patientenav om
krävs på vårdavgiften han helt saknaräven inkomster svaradeom

vårdenheter nej. medan övriga vårdenheter svaradetre att
patienten krävs på sådan avgift. När det gäller frågan om vem som
får bära kostnaden för vårdavgiften, patienten helt saknarom
inkomster, svarade två vårdenheter socialtjänsten får betalaatt
vårdavgiften, medan fem vårdenheter svarade patientensatt
hemortslandsting kommunen får betala avgiften och detattresp.

blir hemortslandstingets kommunens sak beslutasenare attresp.
patienten skall krävas avgiften.om

Alla sju vårdenheterna svarade det förekommer patienteratt att
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lämnar vårdenheten med vårdskulder, vilka i vissa fall uppgår till
höga belopp.

Vårdskulden uppstår mestadels följd patientenattsom en av
debiteras Ävenför vårdavgifterna först efter två månaders vårdtid.

från vårdenheternas sida påpekar detta förhållande händerom man
det ofta patienterna inte sätter medel föratt vårdavgifterav
avseende de första månadernaVidare det i allmänhetär problem
med de patienter uppbär sjukpenningatt och därmedsom som
själv har betala vårdavgiften inteatt medel föravsätter betalning

denna avgift. Från flera vårdenheterna framhölls detav av att
bästa vårdavgiften dras direkt från sjukpenningen påvore om

sätt görs patienten har pension. Flertaletsamma som om av
vårdenheterna ansåg det rimligtär den patientatt haratt som
inkomster betalar någon form vårdavgift. och det framfördesav
också från flera vårdenheter det riktigtär det,att attman attanser

det gäller skyldighetnär betala vårdavgift, skillnadatt görs mellan
domstolsöverlämnade patienter å sidan och patienter ärena som
anhållna, häktade, intagna för rättspsykiatrisk undersökning eller
intagna i kriminalvårdsanstalt å andra sidan.

3.2 Enkät till landsting och landstingsfria kommuner
angående vårdavgifter

För utreda hur de olika landstingenatt och landstingsfria kommu-
hanterar frågan vårdavgift för patienter fårnerna rättspsy-om som

kiatrisk vård och saknar inkomster har kommittén undersom
våren 1996 skickat enkät till landets 23 landstingut och 3en
landstingsfria kommuner. Frågorna i enkäterna följande.är

Kräver landstinget kommunen patient helt saknaren som
inkomster på vårdavgift för rättspsykiatrisk vård eller medger
landstinget kommunen i sådant fall befrielse eller nedsättningett

vårdavgiften Har det i detta avseende någon betydelseav om
vården skett i lremlandstinget kommunen eller i ett annat
landsting kommun
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vårdavgifter-stå förfårsocialförvaltningendetFörekommer2. att
saknar in-heltpatientvård förrättspsykiatriskför somenna

komster

kommit1996 harvåren ochunderenkätsvardeAv sommarensom
vårdavgift hanterasfråganframkommerkommitténin till att om

landsting inteförekommerlandsting. Deti olikaolika attsätt
inkomster,saknarpatientenvårdavgiftpåpatienten närkräver men

avgiften. Kankrävspatientenocksåförekommerdet att
indrivning.förinkassoavgiften tillbetala skickasintepatienten

eftersomfår skrivasskuldendå ofta medslutarDet att av.
framgår vidareenkätsvareninkomster. Av attpatienten är utan

tillvidaredistribuerasfallvissavårdavgiften iförräkningen
nämndernamed begärankommunernasocialnämnderna i atten

SoL.enligt 6 §biståndformvårdavgifterna ibetalaskall av

landstingsfria kommunerlandsting ochtill3.3 Enkät

rättspsykiatriskförkostnadsansvarangående
vård

deochlandstingentillskickatkommitténenkäterde utI som
vårdavgift sefrågorförutomharlandstingsfria kommunerna om

förekom-vanligthurfå redaförfrågorställtsäven attovan
förvårdkostnaderför rättspsy-ståfårlandstingenmande det är att

uppehållstillstånd isaknarutlänningvårdkiatrisk somav en
frågor harFöljandevård.sådantillhar dömtsochSverige som

enkäten:iställts
vårdkost-stå förfall fåttnågotikommunenlandstingetHar

saknarutlänningarrättspsykiatrisk vårdförnader uppe-somav
Sverigehållstillstånd i

vårdkostnaderhögafrågaså fall varitdet iHar om
vårdkostnadernastå förskalllandstinget begärtHar statenatt

Övriga synpunkter.4.

kommu-från 3inkomskickatshar26 enkäterdeAv ut svarsom
tillfrågadede12landsting. Ioch 18 avuppgavsvarenner
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landstingen kommunerna de i något eller några fall fått stå föratt
vårdkostnader för rättspsykiatrisk vård utlänningar saknarav som
uppehållstillstånd i Sverige. Kostnaderna för denna vård har
varierat mellan 40 000 kr och 1,5 milj. kr. De tillfrågade lands-
tingen mycketär bestämda i sin uppfattning det måsteatt vara

står för kostnaderna förstaten rättspsykiatrisk vårdsom av
utlänningar vistas i Sverige bosatta här. Somsom utan att vara
skäl härför anförs det kan bli fråga mycket höga vårdkost-att om
nader, eftersom vårdtiderna ofta mycket långaär och kostnaderna
i många fall kan inteutgöra oväsentlig del landstingensen av
budget. Vidare framförs skäl för statligt kostnadsansvarsom att
det vid rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning är
domstolen och inte chefsöverläkaren beslutar vårdtidenssom om
inledande och avslutande.

3.4 Konkreta exempel landstingens kostnads-
för rättspsykiatrisk vård vissaansvar av

utlänningar

Landstingsförbundet har i skrivelse till kommitténen uppgett att
det, enligt tillgänglig statistik från Rättsmedicinalverket, under
perioden december l993-november 1995 överlämnades totalt 6
utländska medborgare inte bosatta i Sverige till rättspsyki-som var
atrisk värd. Statistik från Brottsförebyggande rådet visar antaletatt

i denna kategori under år 1994 dömdes tillpersoner rättspsy-som
kiatrisk vård uppgick till 7 föreliggerDet således visspersoner. en
differens mellan dessa statistiska uppgifter. Av statistiken detär
inte möjligt utläsa omfattningen vårdtidenatt eller denav om
rättspsykiatriska vården förenad med särskild utskrivnings-var
prövning. Statistiken kan därför inte ligga till grund för en mer
ingående beskrivning och analys sjukvårdshuvudmännens totalaav
kostnader för rättspsykiatrisk vård denna patientkategori. Detav
går dock beräkna enskild sjukvårdshuvudmansatt vårdkostna-en
der under år för rättspsykiatrisk patient.ett Landstingsförbundeten
har gjort beräkning utgår från vårdkostnad dagen som en per
2 840 kr i enlighet med riksavtalet för utomlänsvård. Ett enskilt
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uppgårkategoridennaför patientårkostnaderlandstings avenper
036 600 kr.totaltberäkning till lenligt dennasåledes

drabbatslandsting hardåsituationexempelSom ett aven
1988 då Kalmarårfall frånkanvårdkostnader nämnashöga ett

vårdpsykiatriskförkostnaderåsamkades högalandstingläns av
6 oktoberbeslut denlämnade iRegeringenpatient.utländsk etten
vårdkost-förersättningfåframställanlandstingets1988 attom

från åravtaltill enligthänvisadeochbifallnaderna ettattutan
sjukvårdshuvudmännen ersätt-erhöllhuvudinannaskap1966 om

för vårdför kostnadernadriftbidragning sompersoneravgenom
oktoberlandsting iKalmar länsEfterSverige.ibosattainte attvar

beslötbeslutetnämndaomprövning det1990 begärt nyssav
framställningen1991 lämnadecember28den utanregeringen att

bifall.
högadrabbatslandstingexempel närEtt ett avannat

landstinglänsSörmlands1995 dåfall från årvårdkostnader är ett
brottbegåtthadeutlänningförvårdkostnader ettsigådrog somen

landstinget.inomsjukhusplaceratsochlandstingetinom ett
ärendedettauppehållstillstånd,ansökthadeUtlänningen menom

utvisningtilldömtsvederbörandeeftersomavskrivitshade av
vårdkostnaderförersättningansökteLandstingetdomstol. om

flyktingmot-förersättningstatligförordningen32 §enligt om
uttalade regeringen1995decemberbeslut den 7Itagande ettm.m.

förersättninginte beslutaförskälföljandebl.a. att omsom
saknarmedborgareutländskavårdkostnader: " Förlandstingets som
begåttoch harfolkbokfördaintedärmedoch äruppehållstillstånd

slutentilldomstol dömts rättspsy-därefterSverigebrott i samt av
inomlandstingdetordninggällandeenligtvård, harkiatrisk vars

detvården. Iförkostnadenfått bärabegåttsbrottet harområde nu
för bosätt-uppehållstillståndochasylN söktärendet haraktuella

tilltingsrättNyköpings1993juliden 5dömdesning. Han av
TingsrättenSverige.tillåtervändaförbudmedutvisning att

rättspsykiatrisktillöverlämnasskullesamtidigt Nbeslutade att
bakgrundutskrivningsprövning. Motsärskildmedvård av

september9invandrarverk denbeslutade Statensdomtingsrättens
arbets-ochuppehållstillståndrörandeärendeavskriva N1993 att :s

NzssådanaärendetiFörhållandena äravvisning. atttillstånd samt
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asylansökan redan hade avskrivits Statens invandrarverk denärav
aktuella vårdkostnaderna uppstod. N kan därmed inte längre anses

asylsökande och har alltså inte längre någon anknytning tillvara
de ersättningsregler gäller för denna kategori. Skäl beslutasom att

ersättning för vårdkostnader i samband med rättspsykiatriskom
vård efter Invandrarverkets avskrivningsbeslut föreligger därför
inte.

Malmöhus läns landsting och Landstinget i Kristianstads län har
i särskild ordning uppmärksammat Landstingsförbundet på det för-
hållande inte för finansieringenatt staten rättspsykiatrisksvarar av
vård utländska medborgare, inte bosattaär i Sverige.av som
Förbundet har i den tidigare nämnda skrivelsen belystnärmare
dessa två konkreta ärenden, i det här sammanhanget utgörsom
typfall.

I Malmöhus läns landsting handlade det utomeuropeiskom en
medborgare med bosättning i Tyskland. Denna hade dömtsperson
till 4-ärigt fängelsestraff, efterett överklagande omvandladessom
till brottspåföljden rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivnings-
prövning, började verkställas i augusti 1995. Personensom är
sedan december 1995 länsrätten beviljad permission i högst 6av
månader. Malmöhus läns landstings kostnad för den rättspsykiat-
riska vården under hösten 1995 uppgick till totalt 335 120 kr, som
beräknades på 118 dagar á 2 840 kr vårddag i enlighet medper
riksavtalets bestämmelser utomlänsvård.om

Landstinget Kristianstads län sedan juli1 1995 för rätts-svarar
psykiatrisk vård tysk medborgare, inte bosattär iav en som
Sverige. Mot bakgrund patientens särskilda vårdbehov över-av
flyttades i fråga i oktober 1995 till S:t Sigfrids sjukhuspersonen
i Växjö. Landstingets vårdkostnader för denna patient uppgick

den 9 april 1996 till totalt 878t.o.m. 330 kr. Ytterligare årsett
rättspsykiatrisk vård för denna patient kommer medföraatt en
kostnad för landstinget drygt 1,2 milj. kr.
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4 Vårdavgifter för rättspsykiatrisk vård
-

överväganden och förslag

För varje dag då försäkrad bereds rättspsykiatrisk vården som
brottspåföljd efter beslut domstol, skall sjukpenningen påav
begäran den för vårdkostnaderna minskas medav som svarar
80 kr, dock högst med tredjedel sjukpenningens belopp.en av

Avgift för sjukhusvård enligt LRV får endast tas ut genom
avdrag från utgående pension, sjukbidrag eller sjukpenning.

4.1 Allmänna överväganden

Enligt direktiven skall, kommitténnämnts, bedömasom ovan om
nuvarande regler det gällernär patientens för betalaattansvar
patientavgift vid rättspsykiatrisk vård skäliga.är Patienternas
ekonomiska förutsättningar i allmänhet och det förhållandet att
rättspsykiatrisk vård brottspåföljdär skall då särskilt beaktas.en

Till börja med böratt övervägas det principielltär riktigtom att
avgift för vårdta ut den enskilde tvingaden ären som att

genomgå, i all synnerhet rättspsykiatrisk vård enligt §l andrasom
stycket l LRV brottspåföljdutgör efter beslut domstol. Fören av

ställning till detta finns det anledningatt ta dels analysera vadatt
vårdavgiften avseddär täcka och dels jämförelsergöraatt med
andra områden såväl vad gäller vårdavgifter de avdragsom som

från socialförsäkringsförmåner.görs
Som framgår avsnitt 2.2 finns grunden för sjukvårdshuvud-av

männens rätt vårdavgifter i 26 § HSL.att ta Varkenut i lagtexten
eller i förarbetena hur avgiften skall eller vadstor denanges vara
skall täcka. Enligt överenskommelse mellan Socialdepartemen-en

och Landstingsförbundettet den högstaär avgift för närvaran-som
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sjuklön ellerför uppbärvårddag demde får 80 krtas ut somper
frånfårföräldrapenning. avdragsjuk- eller Det göras ensom

ersättningoch denenligt 2 kap. 12 § AFLvårdtagares pension
hjälpinsatserochfår den får stöd-kommun utta av somsom en

80Sof uppgår också till högst kr42enligt § SoL och §34 pera
vårddag.

i 34 SoLnämnda bestämmelser §från övrigaTill skillnad anges
regeluppehållet. Dennafården ersättning tas utatt avsersom

det hade visattillkomst sedanår efter lagensinfördes i SoL ett par
behand-för självaersättningförbudsig det mot att ta utatt

medfört intefinns i paragrafenocksålingsinsatsen att mansom
kanför uppehållet. Nämnasersättningsig kunnaheller ta utansett
dettill smittskyddslagenockså det i förarbetena attatt anges

förgratis patientenbehandling skallvård ochförhållandet att vara
sjukvårdvid slutenkostnadsavdraginte hinder görautgör mot att

hygienkostnader föroch kostnadsavdraget mat,att m.m.avser
själva vården.och inte

socialförsäkringsför-kostnadsavdrag frånvårdavgiftEn ettresp.
självfallet inte täckavårddag kan80 krmån högst perom

täckafår denvården. ställetsjälva Ikostnaderna för anses
uppehälleförkostnaderhygien dvs.kostnader för mat, somm.m. ,

häravbakgrundsjukhusvistelsen. Motin under ansersparas
kostnads-ochvårdavgifternaspå grundkommittén det inteatt av

avgifterfelaktigtprincipielltkankaraktäravdragens att ta utanses
rättspsykiatrisk vård.genomgården somav

hiv-sådanaendastfinna dethar kunnatSåvitt kommittén är
blodpro-blod elleranvändningvidfått sin smittasmittade avsom
Visserli-kostnadsavdrag.vårdavgiftsåvälslipperdukter somsom

regelsmittskyddslageniharfinns det nämnts somensomgen
behövsbehandlingochundersökning, vårdföreskriver allatt som

fårförarbetenaEnligtskall gratis.smittskyddssynpunktfrån vara
det tidigarepåpekasoch det börkostnadsavdragdock göras, att

avdragregelngjordes innanförarbetenauttalandet inämnda om
nämndaavskaffades. Densjukhusvårdunderfrån sjukpenning

hinderdärför intetordesmittskyddslagen utgöraregeln i attmot
hygienkostnader förvårdavgift tas ut,mat, m.m.som avseren

sjukhusvård.vidvårdavgiftvanligadvs. den tas utsom
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De döms till fängelse betalar visserligensom ingen avgift för
kost och logi. Någon vårdavgift betalas inte heller den ärav som
intagen i kriminalvårdsanstalt och alltså avtjänar fängelsestraff-

och för vilken det fattas beslut rättspsykiatrisksenare vård,om-
iäven sådant fall innebärettsom psykiatrisk vårdatt motges

patientens vilja. Nämnda förhållande kan framstå orättvist isom
jämförelse med den har överlämnats till rättspsykiatrisk vårdsom

domstol brottspåföljd. Som framgårav vadsom harav sagtsovan
gäller emellertid särskilda regler inom socialförsäkringen för dem

häktadeär eller intagnaär i kriminalvårdsanstalt.som De får
avdrag på sin pension och inte berättigadeär till sjukpenning och
skulle därför ha svårt betala vårdavgift.att en

Som har fårnämnts kommunen med stöd 34 § SoL taav ut
avgift den grund missbrukav alkohol,som narkotikaav av
eller därmed jämförbara medel får vård eller behandling frivilligt
eller med tvång i hem för vård eller boendeett eller i familje-ett
hem. Vidare betalar patienter bereds psykiatrisk tvångsvårdsom
med stöd LPT vårdavgift vid sjukhusvårdav precis vidsom
frivillig psykiatrisk vård enligt HSL och somatisk sjukhusvård.
Det inteär ovanligt psykiatrisk tvångsvårdatt övergår i frivillig
vård och det händer också patienten sedan återigenatt konverteras
till tvångsvård. Det skulle upphov till svårigheter såvälge av
praktiskt principiellt slag, det skulle föreliggasom ekono-om en
misk skillnad mellan de olika vårdformerna på så vårdav-sätt att
gift utgick vid frivillig vård inte vid tvångsvård. Det intemen vore
tillfredställande den inte går med på frivillig vårdom kommersom
i ekonomiskt bättreett läge denän samtycker till sådan vård.som

Det kan finnas skäl, framför allt rättspsykiatrisk vårdatt är en
brottspåföljd och det ofta frågaäratt långvarig vård, talarom som
för sådan vård Åskallatt helt gratis för den enskilde. andravara
sidan det frånär rättvisesynpunkt motiverat bestämmelseratt om
olika avgifter den enskilde skall betala börsom desammavara
inom närliggande vårdområden. Av vad har anförtssom ovan
framgår inom såväl sjukvårdenatt socialtjänsten och kriminal-som
vården åläggs den enskilde någon form kostnadsansvar förav
uppehållet. Kommittén därför det inte helleratt vidanser en
jämförelse med andra vårdformer finns något principiellt hinder
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viss avgift.att ta utmot en
videnskildeför dentalarprincipviktigEn attsomannan

dennakostnadsansvarskall åläggas ärinstitutionpåvistelse attett
iförhållandenabör liknamöjligtså mycketvistelse utesom

börochHit hörnormaliseringsprincipen.samhället att var en
Även rättspsykiatrisk vårdgällerdetuppehälle.för sitt närbetala

avgift förvidkännasenskilde fårdendärför rimligtdetär att en
i levnadsom-inbesparingdenhygien motsvararmat, somm.m

sjukhus. Dettavårdashaneftersomhankostnader gör,som
Är så inteinkomst.uppbär någonenskildedå denförutsätter att

skullevårdskuldereftersomintenågon avgiftfallet bör tas ut,
finnsdetockså viktigtrehabiliteringen. Detförsvåra är att

vårdenanslutning tilliochsmidigt utmöjlighet sätt taatt ett
inteså detsocialförsäkringsförmånharavgifter dem attensomav

vårdskulder.patienter uppkommerför dessaheller

lagstiftningBehövs4.2

framgår över-vårdenheternatillfrån enkäterna attresultatetAv en
vård harrättspsykiatriskgenomgårdemmajoritetvägande somav

sjukpenning. Somellersjukbidragpension,formiinkomster av
varje dagavgift förförsäkringskassanfårhar nämnts ta ut enovan
sjukdom.grundsjukhusvårdfårpensionsberättigad avsom en

beslutaförsäkringskassanfårAFL12 §kap.Enligt 2 oma
sjukhusvårdavgift förfrån dendelvishelt ellerbefrielse som

det finnspensionsberättigad,fårförsäkringskassan ut omta av
ekonomis-pensionsberättigadestill denhänsynskäl medsärskilda

särskildaellerbostadmedel tilloch behovförhållandenka av
rättspsyki-fårpatienterBeträffande derehabiliteringsinsatser. som

reglersåledes redandetpension finnsoch uppbärvårdatrisk som
personligaekonomiska ochenskildestill denhänsyntarsom

vårdenavgift förvilkenberäknadet gällerförhållanden när att
ändraanledningnågondärför intefinnsDet attskall tas ut.som

regler.dessa
framkommit dedet vidareharenkäterna attAv svaren

sigdrarvårdtidensjukpenning underuppburitharpatienter som
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vårdskulder på grundstora de inte medel tillavsätterattav att
betala avgiften med. Man har från sjukvårdsinrättningarnas håll
framhållit bra lösning på problemetatt med vårdskulderen stora
för patienterna den värdavgiftatt patienten skall betalavore som
dras direkt från sjukpenningen.

l 3 kap. l5§ andra stycket AFL föreskrivs harsom ovan
nämnts bereds vårdatt, i hem för vårdom elleren person ett
boende eller familjehem enligt SoL vård eller behandlingsom ger

missbrukare alkohol eller narkotika. sjukpenningen skallav
minskas med 80 kr dag begäran den förper av som svarar
vårdkostnaderna. dock med högst tredjedel sjukpenningensen av
belopp. Det belopp sjukpenningen minskas med skall sedansom
betalas till den begäran minskningenut har gjorts. Detvars
finns således bestämmelse i AFL innebär sjukpenningenen attsom
minskas, nämligen vid vård enligt SoL. Det kan därför övervägas

införa bestämmelse iatt AFL innebär sjukpenningenen attsom
vid rättspsykiatrisk vård skall kunna minskas med beloppett som

vad vårdavgiften skullemotsvarar uppgå till. Detta skulle innebära
patienter genomgåratt rättspsykiatrisk vård och har sjuk-som

penning jämställs med den har pension eller sjukbidrag. Detsom
skulle å andra sidan innebära dessa patienter särbehandlas iatt
förhållande till LPT-patienter. Med tanke främstt.ex. på LRV-att
patienterna ofta vårdas under längre perioder och därför riskerar

dra på sig vårdskulderatt dockär sådanstora skillnad inteen
orimlig. Kommittén föreslår därför bestämmelse införsatt en ny
i 3 kap. 15 § AFL, innebörd för varje dag då försäkradattav en
bereds rättspsykiatrisk vård enligt l andra§ stycket l LRV skall
sjukpenningen begäran den för vårdkostnadernaav som svarar
minskas med 80 kr, dock högst med tredjedel sjukpen-en av
ningens belopp. Det belopp sjukpenningen minskas med skallsom
sedan, på gällersätt vid vård och behandlingsamma som av
missbrukare, betalas till den på begäran minskningenut harvars
gjorts.

Även flertalet de patienter ingår i undersökningenom av som
uppbär inkomst i form pension, sjukbidrag eller sjukpenningav
finns det dock exempel fall då den saknar inkomster harsom
ådragit sig vårdskulder grundstora obetalda vårdavgifter. Iav
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inte hardärförinkomster ochenskilde saknarde fall där den
social-detvårdavgift förekommerbetalamöjlighetnågon attatt

medel tillfår ansökani kommunernanämnderna att utgeomen
il dombistånd enligt 6§ SoL.formvårdavgifterna i enav

begärani Jönköpingavslog Kammarrättendecember 1994 omen
kvinnaMålet gälldetill vårdskulder.SoLenligt 6bistånd § en

nollklassadrättspsykiatrisk vård. Hontillhade dömts varsom
ellernågra inkomsterhade inteochförsäkringskassan egnaav

debiterades honavsaknaden inkomstertillgångar. Trots enav
vårdtidenEftersomlandstinget.dagenvårdavgift 45 kr avom

sigådrogkvinnandebiteringen tilldagligalång, ledde den attvar
vårdskuld.storen

inkomstermycket lågapatienter harsäkertförekommerDet att
densomatiskasåväl denfrivilliga vården,inom denäven som

vård intarrättspsykiatriskgenomgårpsykiatriska. De som
tidigare harde.grundsärställningemellertid att somaven

åröverstigandeVårdtiderunder lång tid.ofta vårdas ettnämnts,
genomgårenskildefall där denvanliga. demycket Iär som

mycket lågaeller harinkomsterrättspsykiatrisk vård saknar
börenskilde inteför denstarka skäldärförföreliggerinkomster att

kostnadsansvar.någotåläggas
för dem saknarvårdavgiftermedproblemetFråga dåär somom

lagstiftmngs-bör lösasmycket låga inkomstereller harinkomster
Socialdepar-mellanform avtalnågonellervägen statenavgenom

Landstingsförbundet.ochtementet
Socialde-ochLandstingsförbundetmellanförhandlingarGenom
fåravgiftden högstaavtalfastställs tas utpartementet somgenom

närvarandeföravgiftsjukhusvård. Denna ärvårdavgift vidsom
avgifterolikavilkasedanlandsting bestämmerRespektive80 kr.

olikaförlandstingetinomskall finnaseller lägre80 kr som
framkommithartill landstingenenkäternapatientkategorier. Av att

patienterkr för dened till 0avgiftendet förekommer sätts somatt
avgift krävsocksåförekommerdetinkomster,saknar att avmen

inkomster.saknarde patienter som
situationerspeciellavårdavgifter ifrågorexempelEtt att om

tidigare hardet,förhandlingarlösts ärtidigare har att somgenom
sjukvårdsförmåneravgiftsfriatill lageni förarbetenanämnts, om
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för vissa hiv-smittade 1992/93: 178prop. Landstingsför-attanges
bundets styrelse har beslutat rekommendera sjukvårdshuvud-att

inte avgifter förmännen sjukhusvård eller för öppenvårdatt ta ut
för denna kategori hiv-smittade. Föredraganden anförde hanatt
utgick från sjukvårdshuvudmännen kommer följa överens-att att
kommelsen. Någon lagregel med förbud vårdavgiftatt ta ut
infördes således inte. I det nämnda exemplet rörde det signu
liksom i det fall kommittén har ställning tillatt ta ettsom om
relativt litet antal patienter. Frågan hur förbudeventuelltett attom

vårdavgift i så speciell situation det här frågata ärut en som om
skall kunna lösas lagstiftningsvägen inte okomplicerad ochär
skulle bryta den trend finns lösa frågor vårdavgifterattsom om
0.d. förhandlingsvägen. Kommittén därför starka skälattanser
talar för frågan vårdavgift bör överlämnas till lösas för-att attom
handlingsvägen mellan Landstingsförbundet och Socialdepartemen-

För den händelse detta inte skulle lyckas lägger kommitténtet.
dock fram förslag till lagstiftning.ett

Det inte alldeles klartär eventuell bestämmelse, medvar en
innebörd avgift för rättspsykiatrisk vård under angivna förut-att
sättningar inte skall utgå, bör placeras eller hur denna bör
utformas. En möjlighet införa särskild bestämmelseär att en om
avgift för vård enligt LRV patienten vistas inom sjukvårdsin-om
rättningens område. Man kan vidare tänka sig införaatt en
särskild lag möjlighet till medge befrielse helt ellerattsom ger
delvis från betala vårdavgift för patienter får rättspsykiat-att som
risk vård. Kommittén förordar det förstnämnda alternativet.
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5 Kostnadsansvar för rättspsykiatrisk vård

vissa utlänningar övervägandenav -
och förslag

Landsting och kommuner skall ha till ersättningrätt statenav
för kostnader för rättspsykiatrisk vård utländska med-av
borgare vistas i Sverige bosatta här.utan attsom vara

5.1 Allmänna överväganden

Av vad framgår det finns etablerade förattsagts systemsom ovan
ersättning till landstingen det gäller vårdkostnader, förutom förnär
svenska medborgare och dem bosatta i Sverige, förär ävensom
dem omfattas EEG-förordningen och olika konventionersom av
med andra länder. Ersättning enligt EEG-förordningen deoch
olika konventionerna emellertid i första hand akut somatiskavser
sjukvård. När det gäller EEG-förordningen och de olika kon-
ventionerna med ersättning till sjukvårdshuvudmännenär systemet
för vårdkostnaderna, har konstruerat detnämntssom ovan,
viset försäkringskassan sjukvårdshuvudmännen förersätteratt
vårdkostnaderna för utlänningen, efter det ekonomiska medelatt
har överförts från den utländska kassan. Det finns exempel att
landsting har försökt få frånersättning utländsk myndighet förut
rättspsykiatrisk vård utlänning inte fått någon ersätt-av en men
ning.

När det gäller utlänningar faller inom de kategoriersom som
räknas i förordningen statlig ersättning för flyktingmotta-upp om
gande enligt praxis landstingen förersätter vårdkost-statenm.m.
naderna för rättspsykiatrisk vård förordningen detnärtrots att
gäller 18 år endast gäller akut vård.över Det sagdapersoner
innebär i fallde då faller utanför de kategorieratt, en person som

i denna förordning såledesnämns och ingen ersättning kan erhållas
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får enskildaförsäkringskassa, detfrån svenskellerfrån staten
såledesförekommerför vårdkostnaden. Detstålandstinget

för vårdkostnaderna förskall betalabeträffandeproblem somvem
asylsökandegäller vissavård inte bara deträttspsykiatrisk när utan

fåri EU-land. Detmedborgareockså i fråga ett annatt.ex.om
områdelandstinget inompraxis, detframgå är ettatt varsanses av

vistas i Sverigeutlänningbegåttsbrott har attutan varasomav en
fårrättspsykiatrisk vård,tillöverlämnashär ochbosatt somsom

nämnda beslutSe det tidigareför vården.kostnadenbära av
angående vård-95/136 IP.1996, Adecemberregeringen den 7

landsting.Sörmlands länskostnader för
Landstingsför-och statistikenkätundersökningen denAv som

vanliginte någonvisserligen detframgårredovisat ärbundet att
vårdkostnadernastå förblirlandstingenföreteelse atttvungnaatt

tillöverlämnatsutlänningar harrättspsykiatrisk vårdför somav
vårdtidernaEftersombegått brott.vård efter harättspsykiatrisk att

kostnader föremellertid bli fråga högadetofta långa, kanär om
landsting.enskiltett

orimligtdetframhålls ärflera enkätsvarI attatt attman anser
för rättspsykiat-vårdkostnaderskall stå försjukvårdshuvudmännen
utlänningarför sådanadomstolvård har beslutatsrisk somavsom

Landstingsförbundet harhär.bosattai Sverigevistas utan att vara
skallkommitténhemställtkommitténskrivelse tilli attomen

rättspsykiatrisk vårdförkostnadsansvaretföreslå skall haatt staten
till sådan vård.dömtsutlänningar somav

döms tilli ställetutlänningarkategoridennaPåpekas bör näratt
skallutlänningendärefter fattas beslutoch detfängelse, attom

förkriminalvårdenrättspsykiatrisk vård stårberedas staten genom
vederbörande sjuk-förvårdkostnaderna. Som attargumentett

rättspsyki-vidvårdkostnadernaskall stå förvårdshuvudman inte
Landstingsför-utskrivningsprövning harsärskildatrisk vård med

ansvarig läkare avgörinteframhållit detbundet äratt som
rättspsykiat-tillöverlämnandeSåväl fråganvårdtidens längd. om

vårdenfråganutskrivningsprövningsärskildrisk vård med omsom
speciella meddomstol. Detfall beslutasupphöra i dessaskall av

långa och deoftavårdtidernarättspsykiatrisk vård just ärär attatt
för landstingen.högadärför ofta blir myckettotala kostnaderna
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Flera skäl talar således enligt kommitténs mening för att staten
skall föröver vårdkostnaderna förta rättspsykiatriskansvaret vård
i samtliga fall utlänningar vistas i Sverigeav som utan att vara
bosatta här. Fråga dä hur dettaär resultat skall kunna uppnås.

Som har förhandlingarnämnts mellan Landstingsförbundetovan
och Arbetsmarknadsdepartementet avslutats angåendenyss
förändringar i förordningen statlig ersättning för flykting-om
mottagande med det resultatet landstingen skallatt övertam.m.

för hälso- och sjukvård för asylsökande. Landstingenansvaret
fåskall ersättning för kostnaderna för detta. Personkate-statenav

gorin kommer efter ändringsarbetet densamma enligtatt vara som
gällande förordning, vilket innebär de utlänningar intenu att som

faller inom denna kategori inte heller efter ändringsarbetet
kommer omfattas ersättningsskyldighet.att Vidarestatensav avser

kostnadsansvar i första handstatens akut vård för personer som
har fyllt 18 år.

Det hade varit önskvärt kostnadsansvaretäven för rättspsy-om
kiatrisk vård de utlänningar vistas i Sverigeav s01n utan att vara
bosatta här kunnat överlämnas till lösas avtalsvägen mellanatt
Landstingsförbundet och Socialdepartementet. Frågan har dock
inte kunnat lösas i samband med de nyligen avslutade förhand-
lingarna. Den har tidigareäven diskuterats vid överläggningar
mellan Landstingsförbundet och Socialdepartementet utan att man
kunnat nå fram till lösning. Enligt kommitténs bedömningen
mäste då frågan lösas lagstiftning. Den nuvarande för-genom
ordningen statlig ersättning för flyktingmottagande tordeom -
såvitt gäller de delar sjukvårdskostnader kommasom avser att-
upphävas med anledning den nämnda överenskommelsenav nyss
mellan Landstingsförbundet och Arbetsmarknadsdepartementet.

kan därför ifrågasättasIet det lämpligt föraär in reglerattom om
kostnadsansvaret vid rättspsykiatrisk vård i denna förordning. I
stället ligger det till handsnärmast införa speciell lagatt en som
föreskriver det skallär bära kostnadsansvaretatt förstaten som
rättspsykiatrisk vård utländska patienter vistas i Sverigeav som

bosatta här och har överlämnatsutan att till rättspsykiat-vara som
risk vård brottspåföljd.som
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Utformning angående kostnads-lag5.2 av en
vissarättspsykiatrisk vårdföransvaret av

utlänningar

har tillframgå landsting och kommunerskall rättAv lagen att
utlänningar.rättspsykiatrisk vård vissaförersättning staten avav

utlänningarlagen deutlänningar bör omfattas ärDe somavsom
så lång tidi landet undertillfälligt och de vistasvistas i landet som

utlånningslagenEnligt 4 §uppehållstillstånd normalt krävs.att
ivistas i Sverige1989:529 skall utlänning än tremersomen
medborgareuppehållstillstånd, utlänningen intemånader ha ärom

lageller Vidare börFinland, Island Norge.i Danmark, omen
asylsökande.rättspsykiatrisk vårdomfattakostnadsansvaret av
inneburitpraxis visserligenhar anförts harSom tidigare att
kostnadernaförfått ersättning frånoch kommunerlandsting staten

förordningenasylsökande enligträttspsykiatrisk vårdför av
flyktingmottagande Detstatlig ersättning för1990:927 m.m.om

lag kost-lagfästa denna praxis. Enskälfinns dock att omnynu
utlänningar börrättspsykiatrisk vård vissaförnadsansvaret av

utlänningar.asylsökandeomfattadärför enligt kommittén även
utländska medborgareomfattasammanfattningsvisbörLagen som
Sverige.bosatta ii Sverigevistas utan att vara

EEG-förordningen och kon-följerhar anförtstidigareSom av
vissa länderSverige ochsocialt samarbete mellanventioner attom

sjukvårdersättning för denländerna skallaktuellade utge som
ersättningvård detfår Sverige.medborgare i Denderas utgessom

sjukvård.princip endast akutför iär
har dömtsvårdgäller rättspsykiatriskdetNär personer somav

skallbeslut defattasoch för vilka dettill fängelse attomsenare
praxisdet enligträttspsykiatrisk vårdberedas är staten genom

ändra dennavårdkostnaderna. Skälstår förkriminalvården attsom
inte. Denbedömningföreligger kommitténsordning enligt

kategoridennaomfattabör emellertidföreslagna lagen även
patienter.

bör fattamyndighettill vilkenfråga ställning ärNästa att ta som
utländskadet gällerskall utgå. Närersättningbeslut attom
patienterdvs.betalningsansvaret,kriminalvården harpatienter där
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enligt l § andra stycket 2 och 3 LRV dock patienter ärsom
intagna enhet för rättspsykiatrisk undersökning, bören
ansökan ersättning in till Kriminalvårdsverket. Vidom ges
ersättning till landsting och kommuner enligt förordningen
1990:927 statlig ersättning för flyktingmottagande ärom m.m.

invandrarverkdet Statens beslutsmyndighet. Enligt §är 1som
förordningen 1988:429 med instruktion för Statens invandrarverk

detta verk central förvaltningsmyndighet för utlännings-,är
flyktinga invandrar- och medborgarskapsfrågor i den mån de inte
skall myndighet. Enligt kommitténs bedömningprövas av annan

det lämpligt Statens invandrarverk beslutsmyndighetär är näratt
det gäller kostnadsansvaret för rättspsykiatrisk vård enligt 1 §
andra stycket l LRV vissa utlänningar.av

För ersättning skall betalas bör krävas landstinget elleratt ut att
kommunen ansöker ersättning. Vid ansökan bör landsting ochom
kommuner skyldiga lämna Kriminalvårdsverketattvara resp.
Statens invandrarverk uppgifterde krävs för bedömningensom av
deras till ersättning enligt lagen. Det bör finnas möjligheträtt en

hos regeringen överklaga Kriminalvârdsverkets Statensatt resp.
invandrarverks beslut ersättning för kostnader.om
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6 Budgeteffekter

När det gäller den enskildes kostnadsansvar för rättspsykiatrisk
vård gäller redan med nuvarande regler de uppbär pensionatt som
eller sjukbidrag får vidkännas avdrag från sin pension sittresp.
sjukbidrag vid sjukhusvård. För de uppbär sjukpenningsom
debiteras vårdavgift och föräven de saknar inkomstersom
debiteras i vissa landsting vårdavgift. De kommitténen av
föreslagna reglerna i 3 kap. l5 § tredje stycket AFL och 2 §a
LRV innebär förutom pensionärer och sjukbidragstagareatt skall
endast de patienter uppbär sjukpenning bidra till vårdkost-som

Övriganaderna. dvs. i princip de patienter stårgrupper, utansom
inkomster, föreslås bli befriade från bidra till vårdkostnaderna.att
Det kan fråga svenskar nollklassadeär och såledesvara om som
inte får någon sjukpenning eller utlänningar inte försäkradeärsom
enligt AFL.

Förslagen kan komma innebära viss minskning inkomster-att av
för den offentliga sektorn avseende uteblivna vårdavgifterna för

de patienter inte har några inkomster. Det dock frågaärsom om
måttlig inkomstminskning, dels grund deten endast ärattav

vissa landsting debiterar avgift för de patienter saknarsom som
inkomster och dels grund det relativt litetär antalatt ettav
patienter uppbär varken pension, sjukbidrag eller sjuk-som
penning. Vid inventeringen år 1995 uppgick antalet inneliggande
patienter enligt §l andra stycket l LRV till 735 patienter. Av
enkätundersökningen framgår mindre l0änatt procent av
patienterna står inkomster, vilket innebär 70utan patienterca per
är. De flesta landstingen debiterar nedsatt vårdavgift, regel 45som
kr dag, för de patienter har låga inkomster. Omper som man
räknar med alla landsting debiterar vårdavgiftatt för de patienter

inkomster,är innebär förslagetutan årlig inkomstminsk-som en
ning för den offentliga sektorn 70 45 365 l 149 000 kr.x X

Som har detär endast vissa landstingsagtsovan tar utsom
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innebärvilketnågra inkomster,inte harde patienteravgift somav
framräknadedetunderstigerinkomstminskningen ovanatt

någrainte harpatienterdeDärtill kommerbeloppet. att som
devårdavgifterbetala deinte kannaturligtheltinkomster som

indriv-misslyckadeEfternuvarandemedfördebiteras system.
kommerSammantagetofta avskrivna.blir skuldernaningsförsök

vård ledarättspsykiatriskvårdavgift vidangåendeförslagensåledes
offentliga sektorn.inkomstminskning för denmåttligendasttill en

förkostnadsansvaretskall överFörslaget taatt statenom
fårinnebärutlänningarvissavårdrättspsykiatrisk statenattav

rättspsykiat-kostnader föroch kommunernaslandstingensöverta
innebärainteberäknasförslagutlänningar. Dettavård vissarisk av

vissväloffentliga sektornför denkostnaderökadenågra enmen
detEftersomtilllandstingenfrånkostnaderöverföring staten.av

uppgårårtiomindregenomsnitt änifrågaär personer perom
små belopp.förhållandevistillkostnadsöverföringdock denna
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Författningskommentarer7

till7.1 Förslaget lag kostnadsansvar förom
rättspsykiatrisk vissavård utlänningarav

I §
Denna bestämmelse landsting och kommuner rätt attger
ersättning från för kostnader för rättspsykiatrisk vårdstaten av
vissa utlänningar. Ersättningens storlek skall bestämmas enligt
riksavtalet för hälso- och sjukvård. omfattarLagen utländska
medborgare vistas i Sverige bosatta här.utan attsom vara
Begreppet bosättning bör tillämpas i princip sättsamma som
tillämpningen detta begrepp enligt AFL, dvs.av en person anses
bosatt där han regelbundet vistas. Vid vistelser tidsbestäm-ärsom
da och kortare tid år skall bosättning inteän ettavser anses
föreligga enligt AFL. Om vistelsen inte tidsbestämd. skall syftetär
med vistelsen beaktas. flyttarDen till Sverige med sint.ex.som
familj och har arbete här uppfylla kravet för bosättning ävenanses

vistelsen inte tidsbestämd. Denna tillämpning bosätt-ärom av
ningsbegreppet med tillämpningen dettastämmer överens av
begrepp i utlänningslagen 1989:529, i vilken lag begreppet avser
stadigvarande vistelse i Sverige med gällande uppehållstillstånd.
Bestämmelsen omfattar därmed utlänningar olika skälsom av
vistas tillfälligt i landet, däribland asylsökande utlänningar.

När det gäller rättspsykiatrisk värd enligt l § andra stycket l
LRV skall ansökan ersättning ske till Statens invandrarverk.om

invandrarverkStatens har det gäller asylsökande motsvarandenär
funktion enligt gällande förordning 1990:927 statlignu om
ersättning för flyktingmottagande förordningEnligt dennam.m.
skall nämligen ansökan ersättning för hälso- och sjukvård förom
asylsökande ske till Invandrarverket. Vid värdrättspsykiatrisk
enligt andral § stycket 2 eller 3 LRV de anhållna,ärav som
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skall förpassas till kriminalvårdsan-i ellerhäktade eller intagnaär
för kostnaderna med nuvarandekriminalvårdenstalt står även

förevarande bestämmelsebör kvarstå. IordningDennasystem.
dessa falllandstinget eller kommunen iföreskrivs ansökanatt av

Kriminalvårdsverket.tillskall ske
i EEG-för-sjukvård finns bestämmelsergäller akutdetNär

olika länderSverige har medkonventionerordningen och de som
Sverige förersättning tillskallden utländska utgestatenatt

i fallEnbart deför utländska medborgaren.vårdkostnaderna den
landstingutfâs från hemland kankanersättning intedär personens

Detför vårdkostnadernaersättningoch kommuner staten.av
svårtmycketemellertid i praktiken visat sighar att utvara

olika kon-EEG-förordningen och destödersättning med av
det gälleringått andra länderSverige medventioner närsom

vård.rättspsykiatrisk

2 §
Kriminal-invandrarverkStatensErsättning skall utges resp.av

kommunlandsting eller denefter ansökan detvårdsverket somav
innehållaskall deAnsökanvårdkostnaderna.fått stå förhar

landstingets ellerför bedömabehövsupplysningar attsom
1990:927förordningenersättning.till Ikommunens rätt om

bestämmelserfinnsflyktingmottagandeförstatlig ersättning m.m.
till Statensgäller ansökaninnebörd detmotsvarandemed när

sjukvård till asylsö-för ochersättning hälso-invandrarverket om
kande.

3 §
invandrarverksfårbestämmelse StatensdennaEnligt resp.

kostnaderförbeslut ersättning över-Kriminalvårdsverkets om
Även enligtregeringen.hosförvaltningsbesvärklagas nugenom

flyktingmottagandeersättning förstatligförordninggällande om
till regering-överklagasinvandrarverks beslutskall Statensm.m.

en.
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7.2 Förslaget till lag ändring i lagen 1962:381om
allmän försäkringom

3 kap.

15 §
I denna paragraf har införts tredje stycke innebärett nytt attsom
för varje dag då försäkrad bereds rättspsykiatrisk vård efteren
beslut domstol med stöd l § andra stycket l LRVav skallav
avdrag sjukpenningen försäkringskassan,göras på begäranav

den för vårdkostnaderna. Bestämmelsenav gällersom intesvarar
de bereds rättspsykiatrisk vård med stödsom l § andra stycketav
2 eller 3 LRV. Förklaringen härtill de flestaär de patienteratt av

vårdas med stöd nämnda bestämmelser,som nämligen deav nyss
häktadeär eller intagnaär i eller skall förpassassom till kriminal-

vårdsanstalt till följd vad föreskrivs i 3 kap. 15 § förstaav som
stycket AFL, inte uppbär någon sjukpenning. Beloppet fårsom
dras högst 80 krär eller högst tredjedel sjukpenningensav en av
belopp. Vid bestämmande avdragets storlek beaktas således denav
enskildes inkomster. Det belopp sjukpenningen minskas medsom
skall sedan betalas till den begäranut minskningen harvars
gjorts, dvs. till den enskilde sjukvårdshuvudmannen.

7.3 Förslaget till lag ändring i lagen 1991:1129om
rättspsykiatrisk vårdom

2 §a
Paragrafen och innebärär avgift för vård enligtatt LRV, dåny
patienten vistas inom sjukvårdsinrättningens område, får tas ut
endast avdrag från förmån i den mån det följergenom 2 kap.av
12 § AFL eller nämnda 3 kap. 15 § tredje stycket AFL.ovan

Den patienter har pension eller sjukbidraggrupp bidrar tillsom
vårdkostnaderna avdrag sker från pensionenatt enligt 2genom
kap. 12 § AFL. För den patienter har sjukpenninggrupp som
kommer med den föreslagna lydelsen 3 kap. §15 tredje stycketav
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för vårdkost-från sjukpenningenAFL avdrag kunna görasatt
har några inkomster skall däremotnaderna. De patienter intesom

vid sjukhusvård. Bestämmelsen harnågot kostnadsansvarinte ha
fast förutom avdrag från förmånerna försåledes till syfte slåatt att

någonsjukbidrag eller sjukpenning skallde har pension,som
utgå vid rättspsykiatriskavgift för den enskilde patienten inte

sjukhusvård.
förtids-beträffande den har halvbör detDet nämnas att som

inte något avdrag enligteller halvt sjukbidrag kanpension göras
således avdragpatienter slipperkap. 12 § AFL. Dessa2 trots att

fråga någrainkomst. torde dock intede har viss Det vara om
får halvså deinkomster. kan detDessutomstörre attvara

vårdgenomgår rättspsykiatriskden tid desjukpenning under som
Kommitténsjukpenningens belopp.avdrag kan då frånoch göras

beträffande dessadärför inte föreslagit några särskilda reglerhar
några särskildakommittén föreslagitpatienter. Inte heller har

socialför-andra inkomsterbeträffande patienter harregler änsom
medsällsynt i sambandsäkringsförmåner eftersom detta torde vara

vård.rättspsykiatrisk
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