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Avgifter i vården

Från och med den 1 maj 2015 har landstinget nya avgifter i vården.
Så här mycket kostar det att besöka vården:

Högkostnadsskydd för sjukvård
När du betalt 1100 kr är du berättigad till frikort.
Det innebär att du är befriad från besöksavgifter
under den tid som återstår av en 12-månadersperiod
räknat från första sjukbesöket. Ta alltid med
högkostnadskort och frikort vid besök hos oss.

FRIKORT
1100:-

Högkostnadsskyddet gäller i hela landet. Du får dessutom räkna in de besök inom EU som
du får ersättning för via Försäkringskassan.

Högkostnadsskyddet gäller vid:
•
•
•
•
•
•
•

Besök hos hälsocentralernas och sjukhusens mottagningar (gäller även ambulans)
Nödvändig tandvård
Förlängning av sjukintyg per telefon eller via 1177 e-tjänster
Kostnad för vaccination mot pneumokocker för vissa riskgrupper
För förbrukningsartiklar vid urinkontinens
Besök hos privata vårdgivare
Hälsosamtal

Högkostnadsskyddet gäller inte för:
•
•
•
•

Vaccinationer (med undantag av vaccination mot pneumokocker för vissa riskgrupper)
Den avgift du betalar när du är inlagd på sjukhus
För besöksavgift som du efterdebiterats om du uteblivit från ett planerat besök utan
att avboka
Hälsokontroller

För barn och unga under 20 år

0 kr

Besök hos läkare, sjuksköterska eller annan personal

200 kr

Sjukintyg via telefon/e-tjänster på 1177

200 kr

Besök via distansöverbryggande teknik

200 kr

Hälsokontroll (Gynekologisk cellprovskontroll, Mammografi, Aorta och kolorektal screening)

200 kr

Utprovning av hjälpmedel

200 kr

Patient som uteblir från besök (faktureringsavgift tillkommer)

200 kr

Besök på akutmottagning/jourcentral

300 kr

				
		
Besök på akutmottagning inklusive transport med vägambulans eller helikopter

500 kr

(Ingen avgift för ambulanstransport mellan sjukhus eller hälsocentral)

0 kr

Faktureringsavgift

50 kr

			

Så här mycket kostar det att vara inlagd på sjukhus
•
•

För barn och unga under 20 år är det ingen avgift
För personer över 20 är det en avgift på 100 kr/dygn

Enhetliga avgifter för hälso- och sjukvård
Det är landstingsfullmäktige som bestämmer hur mycket det ska kosta när du besöker vården. Från och med 1 maj 2015 införs nya och enhetliga avgifter i vården.
Det innebär minskad administration och mer tid till patienterna.

Betalning
Betala gärna med kort – undvik kontanter. Du som har besökt vården kan välja att betala dina fakturor via autogiro.
Du har även möjlighet att anmäla dig till e-faktura. Om du väljer autogiro eller e-faktura som b etalningsalternativ slipper du faktureringsavgiften på 50 kronor.
Vid frågor om patientavgifter kontakta Patientkontoret
Telefon: 0921-670 50
E-post: patientkontoret@nll.se
www.nll.se/patientavgifter

