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Patientavgifter

AMBULANS
Vi har ingen patient-/egenavgift i Region Västmanland för ambulanstransporter.
AVGIFTSFRIA BESÖK
Avgiftsfritt för barn och ungdomar samt äldre över 85 år
Hälso- och sjukvård är avgiftsfritt för barn och ungdomar som inte fyllt 20 år samt för
äldre personer som fyllt 85 år. Gäller inte avgifter enligt särskild taxa.
Barn och ungdomar under 18 år som är asylsökande, gömda eller tillståndslösa ska
erbjudas vård på samma villkor som de barn och ungdomar som är folkbokförda i
länet.
Gratis influensavaccination
Om patienten fyllt 65 år eller tillhör någon riskgrupp är vaccination mot influensa och
lunginflammation gratis. Gäller även utomlänspatienter.
Mödra- och barnhälsovård
Besök till mödra- och barnhälsovård och för preventivmedelsrådgivning är avgiftsfria.
FLERA BESÖK SAMMA DAG
 Om patienten har flera av varandra oberoende besök inbokade samma dag så
betalar man för varje besök.
 Om patienten träffar flera professioner samtidigt anses det vara ett teambesök
och patienten betalar för ett besök.
HÖGKOSTNADSKORT OCH FRIKORT
För de flesta besök inom hälso- och sjukvården betalar patienten avgift, men det
finns en gräns för hur mycket denne betalar under ett år, det så kallade
högkostnadsskyddet.
Högkostnadsskyddet innebär att en patient betalar högst 1 150 kr för sjukvård under
en tolvmånadersperiod. Även EU-medborgare har rätt till högkostnadsskydd och
frikort under förutsättning att patienten har ett EU-kort. Gäller endast patientavgifter
som erlagts i Sverige.
I samband med besöket registreras betalningen i e-frikort. De patienter som betalar
besöket med en faktura via nätet behöver begära ett kvitto från Kundgruppen på
Ekonomiservice för att betalningen ska kunna registreras i e-frikort.
Frikort erhålls när patienten uppnått högkostnadsskyddet. Det är inte längre ett
pappersfrikort utan är ett digitalt e-frikort.
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Frikortet gäller under tolv månader från det första registrerade besöket och det
gäller över hela Sverige.
Högkostnadsskyddet omfattar avgifter för:


Besöksavgifter till alla yrkeskategorier

Högkostnadsskyddet omfattar inte avgifter för:






Hälsokontroller på egen begäran
Intyg
Vaccinationer
Inläggning på sjukhus
Egenavgifter för vissa hjälpmedel

Dessa avgifter bestäms enligt en särskild taxa och gäller även för barn- och
ungdomar, som annars inte betalar avgift för hälso- och sjukvård.
Det finns också ett högkostnadsskydd för läkemedel. Mer information kan patienten
hämta på sitt apotek eller på www.apoteket.se
Frikort för asylsökanden, tillståndslösa och gömda
Asylsökanden, tillståndslösa och gömda i Västmanlands län som betalar ordinarie
patientavgift för vård som kan anstå, kan registrera kostnaden för besöken i ett
högkostnadskort för att sedan kunna få ett frikort. Mer information om detta kan fås
av Asyl- och integrationshälsan på telefon 021-17 60 00.
Se även följande instruktioner:
Vård och läkemedel som kan anstå - dokument 40701
Patientinformation: Avgifter och högkostnadsskydd på Arabiska – dokument 42489
Patientinformation: Avgifter och högkostnadsskydd på Dari – dokument 42557
Patientinformation: Avgifter och högkostnadsskydd på Engelska – dokument 42556
KRIMINALVÅRDEN
Anhållna, häktade och intagna vid kriminalvårdsanstalt som är folkbokförda i
Västmanland betalar ingen patientavgift i öppen vård eller inom slutenvården.
Patientavgift gäller dock för patient med fotboja.
Kostnader och fakturering
Vårdkostnaden för en utomlänspatient, som är häktad eller föremål för kriminalvård i
anstalt faktureras patientens hemlandsting.
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Vårdkostnaden för utländska patienter, som är häktade eller föremål för kriminalvård
i anstalt faktureras Kriminalvården. Fyll i externt debiteringsunderlag och skicka till
Ekonomiservice.
Det landsting inom vars område ett brott har begåtts av en utlänning som vistas i
Sverige, utan att vara bosatt här, får bära kostnaden för rättspsykiatrisk vård. Om
utlänningen i stället döms till fängelse och det därefter fattas beslut om att
utlänningen ska beredas rättspsykiatrisk vård, står Kriminalvården för vårdkostnaden.
Referenser
SKL, Nya regler för att trygga tillgången till vård för intagna på anstalt och institution,
Cirkulärnummer 08:31, Dnr 08/1647 (kap 3)
RÄTTSPSYKIATRI
Rättspsykiatri Västmanland är en högspecialiserad verksamhet som har till uppgift att
bedriva rättspsykiatrisk vård för personer som har överlämnats till rättspsykiatrisk
vård av domstol, personer som är intagna på kriminalvårdsanstalt samt anhållna och
häktade personer.
Personer som är intagna på Rättspsykiatri Västmanland betalar 100 kr per vårddygn
(slutenvård).
Patienter som är inlagda på Rättspsykiatri Västmanland och som besöker annan
öppen- eller slutenvård ska inte betala någon patientavgift eftersom de betalar för
slutenvården.
Kostnaden för vårdbesöket betalas av Rättspsykiatri Sala, så verksamheterna
fakturerar Rättspsykiatri Sala för att få ersättning.
SJUKHUSVÅRD




Avgiften för sjukhusvård är 100 kr per vårddygn oavsett ålder och inkomst.
Barn och ungdomar är dock avgiftsbefriade till dess de fyllt 20 år.
Sjukhusvård ingår inte i högkostnadsskyddet.

Om ett mottagningsbesök övergår i sjukhusvård i direkt anslutning till besöket
återbetalas inte besöksavgiften. Gäller även besök på akutmottagning som leder till
sjukhusvård i direkt anslutning till besöket. Avgift för sjukhusvård tas ut från första
dygnet oavsett inskrivningstid och antalet timmar.
Personer under 40 år med hel aktivitetsersättning eller sjukersättning betalar 50 kr
de första 30 dagarna vid varje vårdtillfälle. Utskrivningsdygnet är avgiftsfritt.
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VÄNTETID MER ÄN 30 MINUTER
Får patienten vänta mer än 30 minuter efter avtalad tid kan denne få avgiften
tillbaka. Patienten måste begära det i direkt anslutning till besöket. Gäller inte
hälsokontroller, intyg, vaccinationer etc.
Om frikort utfärdats i samband med besöket, men patientavgiften återbetalas p.g.a.
att väntetiden överskridit 30 min, får frikortet behållas.
Om inte frikort har utfärdats i samband med besöket, och patientavgiften återbetalas
p.g.a. att väntetiden överskridit 30 min, makuleras noteringen.
UTEBLIVET BESÖK
En patient som uteblir från avtalat besök får betala patientavgift och en
administrationsavgift. Detta gäller även avgiftsfria besök och om patienten har
frikort. Avgiften för uteblivna besök registreras inte i frikortet.
Undantag från uteblivande avgift gäller såväl bokade som obokade laboratoriebesök
samt besök till BVC.
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Avgifter som ingår i högkostnadsskyddet
Vårdbesök primärvård, inklusive privatläkare med avtal
och Habiliteringscentrums synenhet

Kostnad
140

Vårdbesök specialistvård, inklusive privatläk m avtal

280

Akutmottagning, somatisk och psykiatrisk

280

Allmäntandvård vid tandvårdsstöd
Specialisttandvård vid tandvårdsstöd
Screening - aorta

140
280
100

Avgifter som inte ingår i högkostnadsskyddet
Uteblivet besök i specialistvård
Uteblivet besök i tandvård vid tandvårdsstöd

330
190 alt 330

Uteblivet besök i primärvård
Medicinsk fotvård med remiss
Slutenvård 1
Medföljare på BB
Vaccination, injektionsavgift per vaccin
Recept på annan grund än sjukdom
Avgifter vid olika intyg och hälsokontroller
Journalkopior (beställning och utlämnande)
Avgiftsfritt
Jourbesök
Besök till Röntgen- och Fysiologkliniken
Habiliteringscentrum
Hjälpmedel, endast förskrivning och utprovning
Laboratorieprov
Läkarbesök på korttidsboende/korttidsenhet
Mödrahälsovård
Förlängning av sjukintyg och recept via telefon, e-tjänst
Screening - mammografi och gynekologi
Personer >85 år och <20 år
(omfattar även utomlänspatienter, asylsökande,
tillståndslösa, EU-medborgare i dessa åldrar)
Vaccination mot influensa och lunginflammation,
Vård enligt Smittskyddslagen

190
200
100
300
200
150

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

Kommentar
Gäller fysiska och digitala besök oberoende av yrkeskategori. Samma avgift gäller vid hembesök &
hemsjukvårdsbesök.
Gäller alla typer av besök inklusive dagsjukvård ex vis
dagkirurgi och dagmedicin. Exklusive måltidsavgift.
Vid akutremiss från vårdcentral, 140 kr på VC + 140 kr på
aktuell akutmottagning
Se instruktion 19558 i ledningssystemet
Se instruktion 19558 i ledningssystemet
Ingen avgift vid uteblivet besök

Patientavgift samt faktureringsavgift 50 kr
Uteblivet besök faktureras 140 kr för allmäntandvård och
280 kr för specialisttandvård samt faktureringsavgift 50 kr
Patientavgift samt faktureringsavgift 50 kr
Uteblivet besök 150 kr + faktureringsavgift 50 kr
Per påbörjat vårddygn
Per dygn
Vaccinationer, se prislista 32139
Tabletter för ex malaria, förskjuten mens, åksjuka
Se instruktion 42356 i ledningssystemet
Se instruktion 29491 i ledningssystemet

Uteblivet besök 280 kr + faktureringsavgift 50 kr
Uteblivet besök 140 kr + faktureringsavgift 50 kr
Ingen avgift vid uteblivet besök
Besöksersättning kvarstår
Uteblivet besök 140 eller 280 kr +faktureringsavgift 50 kr
Ingen avgift vid uteblivet besök
Gäller för öppenvårdsbesök som ingår i
högkostnadsskyddet, dock inte för intyg, hälsokontroller
eller vaccinationer.
Uteblivet besök 140 eller 280 kr + faktureringsavgift 50 kr
Personer >65 år + riskgrupper och utomlänspatienter
Gäller alla. För allmänfarliga sjukdomar se instruktion
29632. Uteblivet besök faktureras 140 respektive 280 kr +
faktureringsavgift 50 kr

1

Person med intyg om aktivitets-eller sjukersättning (19–39 år) betalar 50 kr de första 30 dagarna per
vårdtillfälle.
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Uteblivet besök/återbetalning vid väntetid
Uteblivet besök
Gäller alla åldrar

Besöksavgift
vid icke
avbokat besök

Besök kan avbokas fram till besökstiden.
Debitering sker ej vid uteblivet besök vid BVC och
bokade/obokade besök för laboratorieprov.
Faktureringsavgift 50 kr tillkommer.

Uteblivet besök för intyg och vaccinationer

200

Återbetalning vid väntetid > 30 minuter

Besöksavgift

Faktureringsavgift 50 kr
I direkt samband med öppenvårdsbesök. Gäller ej för
hälsokontroller, intyg, vaccinationer och dagkirurgi

Asylsökande, gömda och tillståndslösa under 18 år
Asylsökande, gömda och tillståndslösa under 18 år

Kostnad
0

Kommentar
Ska erbjudas vård på samma villkor som de barn och
ungdomar som är folkbokförda i länet.

Asylsökande, gömda och tillståndslösa över 18 år
Asylsökande, gömda och tillståndslösa från 18 år läkarbesök
Asylsökande, gömda och tillståndslösa från 18 år –
sjukvårdande behandling
Asylsökande, gömda och tillståndslösa från 18 år –
vårdbesök inom primärvård
Asylsökande, gömda och tillståndslösa från 18 år –
vårdbesök inom specialistvård

Kostnad
50

Kommentar
Vård som ej kan anstå

25

Vård som ej kan anstå

140

Vård som kan anstå – ingår i högkostnadsskyddet

280

Vård som kan anstå – ingår i högkostnadsskyddet
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