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NYA PATIENTAVGIFTER FRÅN 1 JANUARI 2018

Bakgrund
I juni beslutade Regionfullmäktige om en ny struktur för patientavgifter. Syftet med förändringen
är att patientavgifterna ska tas ut på ett säkert och rättvist sätt. En enhetlig patientavgift införs för
alla besök oavsett vilken del av vården som avses. I primärvården kostar alla besök 140 kronor och
inom specialistvården 280 kronor. Vid uteblivet besök tas en besöksavgift ut motsvarande den
vårdnivå som sökts. Ett uteblivet besök i samband med vaccination eller erhållande av intyg etc
debiteras med 200 kr enligt en särskild prislista.

Avgiftsfria besök från januari 2018
De avgiftsfria besöken avser laboratorieprov, röntgen, fysiologklinik, habilitering, mammografisk
hälsokontroll, gynekologisk hälsokontroll och kontakt via telefon eller e-post.
För personer som är 85 år och äldre samt för barn och unga under 20 år är all öppen hälso- och
sjukvård som ingår i högkostnadsskyddet avgiftsfri. Detta gäller även utomlänspatienter,
asylsökande, tillståndslösa, EU-medborgare samt hemsjukvårdspatienter, gäller dock inte för intyg,
hälsokontroller eller vaccinationer.
Vård enligt Smittskyddslagen är avgiftsfri för alla. För allmänfarliga sjukdomar se instruktion 29632
i Ledningssystemet. Den som fyllt 65 år eller tillhör en riskgrupp får kostnadsfri vaccination mot
influensa och lunginflammation. Detta gäller även för utomlänspatienter.
Avgifter utanför högkostnadsskyddet som sjukhusvård, medicinsk fotvård, egenavgift för
medföljare på BB, avgift för intyg, hälsokontroller och vaccinationer gäller även fortsättningsvis.

Högkostnadsskydd
Högkostnadsskyddet innebär att du från det första registrerade besöket betalar högst 1100 kronor
för sjukvård under en 12- månaders period. EU-medborgare som uppvisar EU-kort omfattas också av
högkostnadsskyddet för patientavgifter erlagda i Sverige. Vid besöket noteras betalningen i tjänsten för
digitalt frikort. Frikort erhålls när man uppnått 1100 kronor och är giltigt i hela landet. Vid begäran kan
kortet skickas till folkbokföringsadressen. Se patientinformation 34890 i ledningssystemet.

Väntetid
Om det uppstår väntetid på mer än 30 minuter efter avtalad besökstid, återbetalas erlagd
patientavgift. Begäran om återbetalning görs direkt i anslutning till besöket. Återbetalningen
gäller inte vid hälsokontroller, intyg och vaccinationer.

Uteblivet besök
Vårdbesöket kan avbokas fram till besökstiden. Vid uteblivet besök faktureras aktuell patientavgift.
Gäller även barn och avgiftsfria besök. Undantaget för BVC.
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Avgifter som ingår i högkostnadsskyddet

Kostnad

Kommentar

Vårdbesök primärvård, inkl. privatläkare med vårdavtal
Hembesök

140 kr
0 kr

Gäller alla typer av besök

Fysiologisk undersökning vid vårdcentral t.ex. EKG

0 kr

Vårdbesök specialistvård, inkl. privatläk m vårdavtal

280 kr

Laboratorieprov

0 kr

Akutmottagning, somatisk och psykiatrisk

280 kr

Röntgen, fysiologklinik

0 kr

Tillägg under jourtid

0 kr

Kontakt via telefon eller e-tjänst

0 kr

Förlängning av sjukintyg

0 kr

Allmäntandvård

140 kr

Vid tandvårdsstöd, se instruktion 19558-2

Specialisttandvård

280 kr

Vid tandvårdsstöd, se instruktion 19558-2

Aortascreening

100 kr

Gäller alla typer av besök

Avgifter som inte ingår i högkostnadsskyddet
Medicinsk fotvård med remiss

150 kr

Vårddygnsavgift *

100 kr

Per påbörjat dygn

Egenavgift för medföljare på BB

300 kr

Per dygn

Vaccination, injektionsavgift per vaccin

200 kr

Exklusive vaccinet

Intyg och hälsokontroller enligt särskild prislista
Journalkopior (beställning och utlämnande)

Se instruktion 29323
Se instruktion 29491

Uteblivet besök/återbetalning vid väntetid
Uteblivet besök **

Besöksavgift
50 kr

Även barn, äldre än 85 år +

Uteblivet besök vid intyg, vaccinationer mm 200 kr

Avgift för faktura tillkommer

Återbetalning vid väntetid

Besöksavgift

Endast i direkt samband med besöket

* Person med intyg för aktivitets- eller sjukersättning (19-39 år) betalar 50 kronor de första 30 dagarna per vårdtillfälle
** För tandvård, se Folktandvårdens prislista

