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Patientavgifter 1 juli 2015
Barn och ungdom under 18 år
Barnoch
och
ungdom
under
18ochår
Öppen
sluten
vård är avgiftsfri
för barn

Öppen
och 18
sluten
unga
under
år. vård är avgiftsfri för barn och
unga
under 18 Besök
år.
Undantag:
på akutsjukhusens akutmotUNDANTAG:
För
besök
på sjukhusens
akut
tagningar och specialistakuter.
..............................120
kr
mottagningar,
inklusive
Närakuten Barn
Förmyndaren
är betalningsansvarig
förvid
barn och
unga
18 år. Barnakut är avgiften 120 kr.
Astridunder
Lindgrens
Vårdnadshavaren är betalningsansvarig för barn
och unga under 18 år.

Personer 18 år – 84 år

Öppen vård
Personer fr.o.m. 18 år
Primärvård
vård
•Öppen
Besök hos
läkare på husläkarmottagning.......200 kr
• Besök vid husläkarjour och närakuter..............200 kr

Primärvård

•• Besök
behandling:
Besök för
hossjukvårdande
läkare på husläkar
mottagning . . 200 kr
- hos distriktssköterska, kurator, logoped,
• Hembesök av läkare, extraavgift utöver
psykolog, på syncentral m.fl...............................100 kr
taxa . . . .arbetsterapeut,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kr
-gällande
hos fysioterapeut,
• Besök
jourmottagning
/ närakut
. . . . . . . 200krkr
dietist,vid
kiropraktor,
naprapat
m.fl......................200
•• Hembesök
Besök för sjukvårdande
behandling
hos
av läkare, extraavgift
fysioterapeut,
arbetsterapeut,
dietist,
utöver gällande taxa.................................................100 kr
kiropraktor
naprapat . . och
. . . . . . . . . . . . . 200 kr
• Besök
inom eller
mödrahälsovård
• ungdomsmottagningar...............................................
Besök för sjukvårdande behandling
0 kr
hos sjuksköterska, distriktssköterska,
Specialistvård
kurator, logoped, psykolog och besök på
• Besök
på akutsjukhusens
syncentral
eller medicinskakutfotsjukvård . . . . 100 kr
mottagningar
och
specialistakuter.
....................400 kr
• Besök inom barnhälsovård, mödra
• Besök
hos och
läkare
på specialisthälsovård
ungdomsmottagningar
. . . . . . 0 kr
mottagning (ej geriatrisk mottagning)...............350 kr
•Specialistvård
Första besök hos läkare på specialist(ej geriatrisk
mottagning),
• mottagning
Besök på sjukhusens
akutmottagningar
. . . 400 kr
remiss
från läkare
på husläkar• med
Besök
hos läkare
på specialistmottagning
mottagning
privat specialist
(ej geriatriskeller
mottagning)
. . . . . .i . . . . . . . . . 350 kr
allmänmedicin som arbetar enligt lag
• Första besök hos läkare på specialist
(1993:1651) om läkarvårdsersättning...................150 kr
mottagning (ej geriatrisk mottagning), med
• Besök för sjukvårdande behandling:
remiss från läkare på vårdcentral / husläkar
- hos distriktssköterska, kurator, logoped,
mottagning
eller
privat specialist
i allmän
psykolog, på
syncentral
m.fl...............................100
kr
som arbetar
enligt lag (1993:1651)
-medicin
hos fysioterapeut,
arbetsterapeut,
om
läkarvårdsersättning
. . . .m.fl.
. . ......................200
. . . . . . . . . . 150krkr
dietist,
kiropraktor, naprapat
•• Besök
Besök hos
hos läkare
läkare på
på geriatrisk
geriatrisk mottagning
. . 200krkr
mottagning.....200
Första besök
besök hos
hos läkare
läkare på
på geriatrisk
geriatrisk
•• Första
mot
tagning
med
remiss
från
läkare på
på
mottagning med remiss från läkare
vårdcentral / husläkarmottagning
eller privat
husläkarmottagning
eller privat specialist
ispecialist
allmänmedicin
som arbetar
enligt
lag enligt
i allmänmedicin
som
arbetar
(1993:1651)
om läkarvårdsersättning.
......................0
lag (1993:1651)
om läkarvårdsersättning
. . . . . . 0krkr
•• Avgift
fysiologioch
Besökpå
förröntgen,
sjukvårdande
behandling
hos
neurofyslab
samt
viss endoskopi.......................200
kr
fysioterapeut,
arbetsterapeut,
dietist,

kiropraktor
eller naprapat
. . . . . . . . . . . . . . . 200krkr
• Besök,
dagmedicin.
.................................................200
Avgift på
röntgen, fysiologi och neuro
•• Besök,
dagkirurgi.....................................................350
kr
fyslab samt viss endoskopi . . . . . . . . . . . . . . 200 kr

Sluten vård
•Dagvård
Personer över 18 år...............................100 kr/vårddag

•• Personer
under 40 år. med
Besök, dagmedicin
. . . . .hel
. . . . . . . . . . . . . . 200 kr
aktivitets-/sjukersättning
betalar........50
• Besök, dagkirurgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr/vårddag
. . . . 350 kr
de trettio första vårddagarna.
Därefter kostar det................................100 kr/vårddag

Personer 85 år och äldre
Patienter 85 år och äldre betalar ingen patientavgift för
besök i öppen vård som ingår i högkostnadsskyddet.

Högkostnadsskydd

Sluten vård

Stockholms
läns
elektronisk
• Personer
över
18landsting
år . . . . . .tillämpar
. . . . . . 100
kr / vårddag
hantering
av
högkostnadsskydd
och
frikort
(e-frikort).
• Personer under 40 år med hel
Det innebär att dina patientavgifter registreras
aktivitets / sjukersättning
automatiskt i det elektroniska systemet.
de trettio första vårddagarna. . . . . . 50 kr/vårddag
Om du besöker en vårdgivare som inte har anslutit
Därefter
. . . . . . . . . . . . . kan
. . . .du
. . .få. .dina
. 100avgifter
kr/vårddag
sig till e-frikortstjänsten
registrerade i efterhand av en ansluten vårdgivare.
Hjälpmedel
Kom ihåg att spara kvitto.
Vissa
avgifter
för personer under
år.
Om
du nårgäller
upp tilläven
högkostnadsbeloppet
för18
öppen
Följande
avgifter
ingår
i
högkostnadsskydd:
vård, 1 150 kr, inom 12 månader får du frikort. Det gäller
ett år från
det datum då
gjorde ditt
• iBesök
för utbildning
ochduinträning
av första registrerade
vårdbesök.
gällerpå
i hela
landet, men om
hjälpmedel,
utanFrikortet
förskrivare,
hjälpmedels
du
söker vård
i ett annat
landsting 100
behöver
centralen
KommSyn
Stockholm,
kr. du ha med
dig
ditt
frikort
i
pappersform.
Du
kan
beställa
det via
• Inkontinenshjälpmedel, 200 kr/12månadersperiod.
1177.se
eller
via
en
vårdgivare
i
Stockholms
läns
• Enkla bashjälpmedel vid tillfälligt behov i maxlandssex
ting.
Högkostnadsskydd/frikort
gäller
inte
när
du
blir
månader, hyra på 100 kr / hjälpmedel / 3 månader.
inlagd på sjukhus, vid avgift för uteblivet besök, intyg,
• Övriga hjälpmedel vid tillfälligt behov i max sex
vaccination, hälsoundersökningar m.m.
månader, hyra enligt fastställd prislista (se 1177.se).
Högkostnadsskydd finns även för läkemedel
• (2
Hörapparater,
600 kr
/ förskrivningstillfälle.
300 kr), tekniska
hjälpmedel
(2 000 kr) och
Avgiftsfritt
för
barn
under
18 år.
sjukresor (1 400 kr).
• TENShjälpmedel i max sex månader,
100 kr / kalendermånad.
• CPAPutrustning, 100 kr / kalendermånad.
återbud
senast 24
före utsatt tid,
• Anmäl
Kontaktlinser
/ glasögon
vidtimmar
afaki / dubbelseende
annars
debiteras
du för besöket. Kommer
du för
max 1 000
kr / 12månadersperiod.
Avgiftsfritt
sent
mer
än år.
halva besökstiden hunnit gå får du
barn och
under
åtta
betala.av
Detta
gäller ävenvid
förspecialistklinik,
besök som är
• också
Förskrivning
kontaktlinser
avgiftsfritt,
till
exempel
för
barn
och
ungdomarför
under
max 1 000 kr / 12månadersperiod. Avgiftsfritt
18 år eller patienter med frikort. Högkostnadsskydd/
barn under 18 år.
frikort gäller inte.
Andra tidsfrister kan gälla för besök hos läkare och
För avgifter som inte ingår i högkostnadsskydd
fysioterapeuter som får ersättning enligt särskild lag.
gäller särskild prislista som finns på 1177.se.
Några
exempel:
Får du
vänta mer än 30 minuter vid ett tidsbeställt
besök har du rätt att få tillbaka patientavgiften om
begär det i samband300
medkrbesöket.
Stämpeln i
• du
Kompressionsstrumpor,
/förskrivningsperiod.
högkostnadsskyddet
får
du
behålla.
Detta
• Tyngdtäcke, 600 kr/förskrivningstillfälle. gäller
vid besök på akut-/jourmottagningar eller hos
• inte
Näringsprodukter:
läkare
och fysioterapeuter1 700
somkrfår
ersättning enligt
Hel måltidsersättning,
/ månad.
särskild lag.
Halv måltidsersättning, 850 kr / månad.
Kosttillägg, 300innebär
kr / månad.
Direkthänvisning
att vårdgivare hänvisar

Särskilda regler

dig att direkt uppsöka en närakut, en specialistakut

Högkostnadsskydd
kan regist
eller en av akutsjukhusensAvgifterna
akutmottagningar.
Om

reras
på direkthänvisad
ett högkostnadskort.
Om
når
upp någon
till
du blir
behöver
dudu
inte
betala
ytterligare avgift. Kravinom
är attett
duåruppsöker
anvihögkostnadsbeloppet
får du ettden
frikort.
sade
vårdgivaren
direkt
att du
upp kvitto/
Det
gäller
i ett år från
detoch
datum
då visar
du gjorde
ditt
faktura
från den hänvisande
första
registrerade
vårdbesök. vårdgivaren.
Frikortet ska upp
visas vid varje besök. Högkostnadsskydd / frikort
För intyg, vaccination och hälsoundersökning
gäller inte när du blir inlagd på sjukhus, vid
gäller inte landstingets ordinarie patientavgifter.
avgift
för uteblivet
besök,
intyg,
vaccination,
Du måste
vanligtvis
betala
särskild
avgift, även
hälso
undersökningar
m.m.
för barnets intyg. Högkostnadsskydd gäller inte.
Högkostnadsskyddet
och frikortet gäller även i
Intygen
är momsbelagda.
andra landsting. Högkostnadsskydd finns för sjuk
Vård
vård är
om
vård
(1 på
100avbetalning
kr), tekniskai öppen
hjälpmedel
(2möjlig
000 kr),
kostnaden
för
läkarvård
(ej
receptbelagd
medicin)
sjukresor (1 400 kr) och läkemedel (2 200 kr).
överstiger 300 kr under en månad.
Blir du inlagd på sjukhus i samband med besök
på en mottagning på sjukhuset måste du ändå
betala avgiften för besöket.

Betalningspåminnelse- och inkassoavgift på 60 respektive 180 kronor tas ut för obetalda patientavgifter.

Mer information

Besök 1177.se eller ring telefon 1177.
Talobixin caafimaad oo Af Soomaali laguugu turjumayo: 077111 77 91
Sjukvårdsrådgivning via tolk på somaliska: 077111 77 91
077111 77 90
077111 77 90 Sjukvårdsrådgivning via tolk på arabiska

Hjälpmedel

FörAvgifter
intyg,som
vaccination
och hälso för
ingår i högkostnadsskyddet
gäller
inte
landstingets
undersökning
avgifter i öppen vård:

ordinarie patientavgifter. Du måste vanligtvis
• Besök, utan förskrivare, på hjälpmedelsbetala särskild avgift. Högkostnadsskydd gäller
centralen KommSyn Stockholm vid
inte.inträning
Intygen är
momsbelagda.
och
utbildning av hjälpmedel

eller egenansvarsprodukter................................100 kr

Får du vänta mer än 30 minuter
• Avgift för inkontinenshjälpmedel

vid ett tidsbeställt besök har du rätt att få tillbaka
(per 12-månadersperiod)....................................200 kr
patientavgiften om du begär det i samband med
Avgifter
som ingår
i högkostnadsskyddet
för
besöket.
Stämpeln
i högkostnadsskyddet
får du
hjälpmedel:
behålla. Denna regel gäller inte vid besök på
• Korttidshyra, enkla bashjälpmedel
vidoch
tillfälligt
akut/jourmottagningar
eller hos läkare
sjuk
behov som
i maxfår
sexersättning
mån:...................100
kr/tre lag.
månader/
gymnaster
enligt särskild
per hjälpmedel.

Vård
på avbetalning
i öppen vid
vårdtillfälligt
är möjlig
• Korttidshyra,
övriga hjälpmedel
behov,

i max sex mån.
Pris enligt
särskild prislista.
om kostnaden
för läkarvård
överstiger
300 kr under
en månad.
• Hörapparater: ..................600 kr/förskrivningstillfälle.
Avgiftsfritt för barn under 18 år.

Betalningspåminnelse
och inkasso
• Hyresavgift för TNS-hjälpmedel
avgift
på
60
respektive
180
kronor
tas ut för
i max sex mån: ..........................100 kr/kalendermånad
obetalda patientavgifter.

• Hyresavgift för CPAPutrustning: ..................................100 kr/kalendermånad

Blir du inlagd på sjukhus i samband med

• Egenavgift
per 12 månader
för kontaktlinser/glasbesök
på en mottagning
på sjukhuset
måste du
ögon
vid
afaki/dubbelseende:
ändå betala avgiften för besöket. ............max 1 000 kr/

12-månadersperiod. Avgiftsfritt för barn under åtta år.

• Egenavgift per 12 månader
kontaktlinser
Direkthänvisning
Om enför
vårdgivare
hänvisar

viddirekt
ögonsjukdom
förskrivs
vid specialistdig att
uppsökasom
en av
akutsjukhusens
akut
klinik: ………./ .specialistakut
............max 1 000
kr/12-månadersperiod.
mottagningar
behöver
du inte beta
la någon
ytterligare avgift.
Krav
är iatt
du visar upp
För egenavgifter
som inte
ingår
högkostnadskvitto
/ faktura
från den hänvisande
vårdgivaren.
skyddet
för hjälpmedel
gäller särskild
prislista, se
Hjälpmedelsguiden på www.vardgivarguiden.se.

Anmäl återbud senast 24 timmar före utsatt

tid. Vid senare återbud eller om du kommer för
sentSjukresor
och mer än halva besökstiden hunnit gå de
Egenavgift
per enkelresa:
biteras
du för besöket.
Detta gäller även för besök
som• Resa
är avgiftsfritt,
till
exempel
för..............................50
barn och
med egen bil högst……...
kr
ungdomar
under
18
år
eller
patienter
med
frikort.
• Resa med taxi högst………….................................. 140 kr
Högkostnadsskydd / frikort gäller inte.
• Specialfordon/rullstolstaxi…................................ 140 kr
Denna regel gäller inte besök hos läkare och fysio
För information
om ersättning
kontakta
terapeuter
som får ersättning
enligt
särskildKundservice
lag.

för färdtjänst och sjukresor. Tillstånd för sjukresa
av din vårdgivare.
Vidbeviljas
sjukresor
För att få sjukresa krävs det att

resan blivit beviljad av din vårdgivare. Du betalar
en egenavgift på maximalt 50 kronor per enkel resa
med egen bil eller maximalt 140 kronor per enkel
resa med taxi eller specialfordon / rullstolstaxi. För
att få ersättning för överstigande belopp kontakta
färdtjänsten.

Var beredd att
visa legitimation vid
varje
besök!
Var beredd
att visa
legitimation vid varje besök.

