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FRÅGOR & SVAR. NYA PATIENTAVGIFTER REGION VÄSTMANLAND 2018

1. Varför ändras patientavgifterna?
I juni 2017 beslutade Regionfullmäktige om en ny struktur för patientavgifter. Detta
kommer att införas vid årsskiftet 2018. Syftet med förändringen är att uppnå en
enkel administration som förhindrar felregistrering, vilket innebär att rätt
patientavgift tas ut av alla.
2. Vad kommer vårdbesöken att kosta?
Från och med januari 2018 införs en enhetlig patientavgift för alla besök oavsett
yrkeskategori. I primärvården kostar besöken 140 kr och i specialistvården 280 kr.
Laboratorieprov, besök till röntgen och fysiologklinik samt habilitering blir avgiftsfria.
Jouravgiften tas bort och kontakt via telefon eller e-post blir avgiftsfritt.
3. Vilka vårdbesök blir dyrare?
Besök till "sjukvårdande behandling", d.v.s. besök till fysioterapeut, arbetsterapeut,
kurator, psykolog, sjuksköterska blir något dyrare. Det gäller både i primärvård där
patientavgiften ökar med 40 kronor per besök och till specialistvård, där besöken
ökar med 130 kronor per besök.
4. Vilka vårdbesök blir billigare eller avgiftsfria
Samtliga läkarbesök blir billigare, 10 kronor lägre i primärvård och 40 kronor lägre i
specialistvård. Laboratorieprov minskar med 100 kronor och blir avgiftsfria. Besök till
röntgen- och fysiologkliniken minskar med 150 kronor per besök. Besök till
Habiliteringscentrum blir avgiftsfria och minskar därmed med 100 kronor.
Jourtillägget på 100 kr tas bort liksom hembesökstillägget. Skyddsnätet för patienten
är högkostnadsskyddet på 1100 kr för en period av 12 mån. Gynekologisk respektive
mammografisk hälsokontroll blir avgiftsfria. Aortascreening kostar 100 kr och ingår i
högkostnadsskyddet.
5. Varför höjs vissa avgifter och andra sänks?
Eftersom det politiskt är beslut att den totala förändringen inte ska innebära någon
skillnad vad gäller den totala intäkten för patientavgifter så innebär att det att när
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några avgifter tas bort helt, och andra sänks, då måste vissa avgifter höjas för att den
samlade effekten ska vara neutral i förhållande till dagens intäkter för patientavgifter
6. Hur påverkar de nya avgifterna högkostnadsskyddet?
Högkostnadsskyddet påverkas inte genom förändringen. Se patientinformation 34890 i
ledningssystemet
7. Vilka patientavgifter ingår i högkostnadsskyddet från 1 januari 2018?
Läkarbesök primärvård inkl. hembesök och
jourmottagning

140 kr

Sjukvårdande behandling i primärvård

140 kr

Läkarbesök specialistvård, inkl. privatläkare
med vårdavtal

280 kr

Sjukvårdande behandling i specialistvård

280 kr

Laboratorieprov

0 kr

Akutmottagning, somatisk och psykiatrisk *
- Läkarbesök

280 kr

- Sjukvårdande behandling

280 kr

Besök till röntgen- och fysiologklinik

0 kr

Aortascreening

100 kr

Besök på Habiliteringscentrum

0 kr

- undantag, besök på Synenheten

140 kr

Regeln om att ny patientavgift inte tas ut om
patienten måste återkomma inom 24 timmar
för att behandlingen inte gett förväntad
effekt avskaffas.

8. Var kan jag hitta mer information om de nya avgifterna?
Mer information om de förändrade patientavgifterna finns på Region Västmanlands
intranät, Arbetsplatsen (länk) samt i ledningssystemet under Vårdavgifter. Du kan
också ta del av den externa information som läggs ut på regionens webbsida och
Facebooksida. Information kommer att publiceras återkommande från mitten av
december till slutet av januari.
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9. Vad betalar en patient som erhåller tid för behandling i bassäng i någon av våra
sjukhusbassänger, som vårdcentralen hyr tid för att få nyttja
Då det är primärvård och primärvården endast nyttjar det faktum att bassängen
fysiskt ligger i sjukhusbyggnaden så är avgiften 140 kr.
10. Hur ska patienter, anhöriga och invånare få information om de nya
patientavgifterna?
Patienter, anhöriga och invånare kommer att kunna ta del av information om de nya
patientavgifterna på en rad olika sätt. Information kommer att finnas på väntrums-tv,
på 1177 Vårdguiden, Region Västmanlands webbsida. Information till invånare
kommer återkommande att publiceras på regionens Facebooksida. Regionen skickar
även ett pressmeddelande till lokala media om avgiftsförändringarna och på så sätt
når informationen invånare som läser lokaltidningarna eller tidningarnas webbsidor.

