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Landstingsstyrelsen

Tillämpning av ansvaret för underåriga barns avgifter i hälso- och sjukvården

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

ÄRENDET
Landstingsdirektören föreslår ett förtydligande när det gäller tillämpningen av ansvaret för underårigas avgifter i hälso- och sjukvården.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att vid uttag av vårdavgift, med stöd av hälso- och sjukvårdslagen, för underårigs
vård eller avgift för uteblivande från bokat besök, är den underåriges vårdnadshavare
ansvarig för avgiften och inte det omyndiga barnet
dels - under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut - föreslå landstingsstyrelsen för egen del besluta
att komplettera handlingsplanen för barnkonventionen vid kommande revidering.
Skuldsättning av underåriga barn för hälso- och sjukvård och uteblivna besök i hälso- och sjukvården får ofta orimliga konsekvenser. Barnen riskerar att börja sina
vuxenliv med betalningsanmärkningar. Deras chanser att exempelvis teckna kontrakt
på hyreslägenheter eller telefonabonnemang minskar därmed. I många fall är barnen
inte ens medvetna om dessa skulder förrän inkassobolagen hör av sig när barnen har
blivit myndiga.
Det är angeläget att motverka att barn skuldsätts. I första hand är det föräldrarnas
ansvar att inte sätta sina barn i skuld men i de fall då detta ändå sker måste åtgärder
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vidtas. En lagändring behöver komma till stånd på detta offentligrättsliga område och
en aktiv dialog om detta har förts med Barnombudsmannen, Sveriges Kommuner och
Landsting och Regeringskansliet.
I väntan på en lagändring vidtar vi egna åtgärder för att förhindra att underåriga
skuldsätts. Krav på obetalda avgifter i hälso- och sjukvården ska riktas mot vårdnadshavarna istället för mot barnen. Samtidigt ska de fordringar som nu finns, och
där indrivning pågår, hanteras som krav mot vårdnadshavarna.
Idag beaktas vid fakturering och påminnelser de situationer då det råder eller kan
råda sekretess till förmån för den unge i förhållande till vårdnadshavaren. Det kan
t ex vara situationer då den unge, ofta i tonåren, riskerar att bli misshandlad om vårdnadshavare får kännedom om kontakter med hälso- och sjukvården eller det finns
psykiska problem som kan relateras till föräldrarna. Någon ändring när det gäller
rutiner och bedömningar i dessa fall ska inte ske.
Det är viktigt att verka för att barn ska få en bra start i vuxenlivet och värna barnets
bästa. Underåriga barn i Stockholms län ska inte vara skuldsatta eller riskera skuldsättning på grund obetalda avgifter för hälso- och sjukvård eller uteblivna besök.

Catharina Elmsäter-Svärd

Per-Inge Buskas

Stockholms läns landsting
Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2009-05-13

3
LS 0905-0405

ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 7 maj 2009 (bilaga) föreslagit
landstingsstyrelsen dels föreslå landstingsfullmäktige besluta att vid uttag av vårdavgift, med stöd av hälso- och sjukvårdslagen, för underårigs vård eller avgift för uteblivande från bokat besök, är den underåriges vårdnadshavare ansvarig för avgiften
och inte det omyndiga barnet, att undantag från detta ska göras när den underåriges
egna integritetsskäl särskilt motiverar detta
dels - under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut - föreslå landstingsstyrelsen för egen del besluta att handlingsplanen för barnkonventionen vid kommande
revidering kompletteras med ovanstående.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 13 maj 2009.

