Patientavgifter Bilaga 1

A
3

B

Förslag avgift inför 2019 (kr)

C

Kommentar
Generell kommentar; avgifter i öppen vård har
högkostnadskydd - 1100 kr per 12-månaders period med
undantag som förklaras nedan

4

Läkarbesök
5

Besök på annan vårdenhet/familjeläkare/spec allmänmedicin inte listad
6
7 Besök på på vald vårdenhet/familjeläkare - listad

200 kr

Om besök ersätts med distanskontakt (digitalt besök): avgift
som vid fysiskt besök

200 kr

Besök hos andra specialister än allmänmedicin
300 kr

Om besök ersätts med distanskontakt (digitalt besök) : avgift
som vid fysiskt besök

8
9 Besök vid sjukhusens akutmottagningar

400 kr

Läkarbesök med anledning av remiss.
Remissen ska vara utfärdad av läkare eller tandläkare
och gäller endast remissbesöket (första besöket)
10

Remiss från läkare med ersättning från sjukvårdshuvudman
(Region Skåne)

100 kr

Om besök ersätts med distanskontakt (digitalt besök) avgift
som vid fysiskt besök

11

Remiss från övriga läkare
12

Akutremiss från specialist som kräver omedelbar medicinsk
13 bedömning

Remiss från slutenvården (konsultationsbesök) eller remissbesök
som utfärdats av verksamhet som är avgiftsbefriad
14
15 Remiss från MVC, BVC
16 Remiss från ungdomsmottagning

Strålbehandling - remiss från läkare anställd i Region Skåne

Gällande
patientavgift
0 kr

Om besök ersätts med distanskontakt (digitalt besök) avgift
som vid fysiskt besök
Avgiftsfritt som vid fysiskt besök
Avgiftsfritt som vid fysiskt besök

0 kr
0 kr
0 kr

17

0 kr

18 Vuxenhabiliteringen

0 kr

Avgiftsfritt som vid fysiskt besök
Avgiftsfritt som vid fysiskt besök
Avgiftsfritt som vid fysiskt besök
Avgiftsfritt som vid fysiskt besök

Besök hos övrig personal (sjuksköterska, sjukgymnast,
arbetsterapeut, dietist, logoped, psykolog, kurator,
kiropraktor, undersköterska mfl (sk sjukvårdande
19 behandling) samt dagsjukvård
Besök på annan vårdenhet/familjeläkare
20 (inte listad) eller sjukhus
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200 kr

Om besök ersätts med distanskontakt (digitalt besök): avgift
som vid fysiskt besök
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A
3
21

B

Förslag avgift inför 2019 (kr)
Besök på på vald vårdenhet/familjeläkare
(listad)
Besök hos sjuk- och undersköterka, distriktssköterska och skötare

200 kr

22 inom vårdcentral/familjeläkare

0 kr

23 Dagsjukvård och teambesök
24 Mammografi

0 kr
0 kr

Screening
120 kr

C

Kommentar
Om besök ersätts med distanskontakt (digitalt besök): avgift
som vid fysiskt besök
Avgiftsfritt som vid fysiskt besök
Avgiftsfritt som vid fysiskt besök
Avgiftsfritt genom lagstiftning sedan 160701
Ingår ej i högkostnadsskydd Screeningundesökningar med
avgift är fn bukaortascreening.

25
26

Screening gynekologisk cellprovskontroll

0 kr

Besök avseende medicinsk service och provtagning
27

Från läkare med ersättning från sjukvårdshuvudmannen samt
28 skolläkare

Från läkare (även FHV) utan överenskommelse med
29 sjukvårdshuvudmannen
30

0 kr

Provtagning pga sjukdom för analys
Provtagning

31

Provtagning begärd av läkare utan ersättning från
sjukvårdshuvudmannen p.g.a. sjukdom för analys
32
Analys av prover
33

Hembesök

34
35 Hembesök, tillägg till patientavgift

Hembesöksbil tillägg 100:36

Hembesöksbil under jourtid, tillägg 200:37
38

0 kr

Enligt prislista
0 kr
100 kr + enligt prislista
Enligt
prislista

200/300 kr

Om hembesök ersätts med digital vårdkontakt avgift som
fysiskt läkarbesök. Hembesöksavgift ska inte tas ut.

200/300 kr

Om hembesök ersätts med digital vårdkontakt avgift som
fysiskt läkarbesök. Hembesöksavgift ska inte tas ut.
Avgiftsfritt som vid fysiskt besök

Övriga avgiftsbefriade besök:
Akuta återbesök inom samma dygn (24 tim)

39 på samma klinik/enhet (samma sjukdom)

0 kr

Anhållna, häktade, intagna vid statens kriminalvårdsanstalter
40
41 Barnhabilitering
42 Barnhälsovård (BVC)
43 Barn under 20 år
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0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
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44 Personer som fyllt 85 år
45 Barn och ungdomar omhändertagna
46 Dialysbehandling
för vård enligt LVU

Födelsekontrollerande verksamhet, abort, preventivmedels- och
47 steriliseringsrådgivning

med eller utan gynekologisk undersökning inkl förskrivning av pHelhetsbedömning/rehabiliteringsplan
48 (besök tillsammans med Försäkringskassan)

Hembesök vid vård i livets slutskede och vid sjuhusanknuten
49 hemsjukvård (SAH,LAH,KVH)

Infektioner. Behandling av infektioner som uppstått i samband
50 med sjukhusvistelse (”sjukhussjukan”)

Medicinadministrering/inställning - gäller endast psykiatrisk vård
51

Missbruk. Behandling alkohol- och drogmissbruk - avser endast
52 akuta besök
53 Mödrahälsovård (MVC)
54 Preoperativa endagsundersökningar
55 Psykiatrisk
(före inskrivning
sluten
vård)
barn-i och
ungdomsvård
(BUP)
56 Psykiatrisk vård enligt LRV + LPT
57 Regelbunden medicinering under överinseende
Smittsamma sjukdomar – smittskyddslagen
58
59 Besök på ungdomsmottagning
60 Vuxenhabiliteringen

Värnpliktiga militärutbildning (lag)
61
62 Anpassning och utprovning av hjälpmedel

B

Förslag avgift inför 2019 (kr)
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

Vaccination Influensa och lunginflammation
200/300 kr
63
64 Grundavgift vid vaccinering
65 Influensavaccinering
66 Pneumovax (lunginflammation)
67
68

Personer som fyllt 65 år erbjuds kostnadsfri vaccination och
vaccin mot influensa och lunginflammation

100 kr + enligt prislista
100 kr
100 kr

Personer yngre än 65 år inom riskgrupper enligt Socialstyrelsen
rekommendation

0 kr

Övriga vaccinationer

0 kr

69
70 Grundavgiften
71 vaccinpris
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200 kr

C

Kommentar
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Förslag avgift inför 2019 (kr)
Undantag övriga vaccinationer

72
73 BCG

Hepatit B vaccination om ordinerat enligt
smittskyddslagen på infektionsklinik eller
av smittskyddsläkare

74
75 Mässling-Påssjuka-Röda hund

PPD

76
77 Stelkramp, i samband med skada (vid skadetillfället)
78 Vaccination som ingår i vård och behandling är undantagen ovan

inköpspris

0 kr
200 kr
200 kr
Barn över 7 år
Under 7 år ingen grundavgift, ingen
vaccinkostnad
0 kr
0 kr

nämnda
avgifter. Exempel i samband med stamcellsbehandling,
Övriga avgifter
0 kr

79

Recept som hämtas på mottagningen (utan att patienten är i
80 kontakt med läkaren) eller skickas hem till patienten
81 E-recept (enbart vid sjukdom)
82 Telefon- eller brevkontakt

50 kr
0 kr
0 kr

Forskning
0 kr
83
84 Läkemedelsprövning enligt avtal
85 Uteblivna tidsbeställda
86 Avgiftsbelagda

0 kr

besök

87 Uteblivna avgiftsbefriade besök
88 Uteblivna besök Medicinsk service
89 Uteblivna besök hos sjuk- och undersköterka,

Uteblivna besök avseende födelsekontrollerande verksamhet,
abort, preventivmedels- och steriliseringsrådgivning
med eller utan gynekologisk undersökning inkl förskrivning av pmedel

Besöksavgift x 2

300 kr

300 kr

90

Uteblivna besök avseende smittsamma sjukdomarsmittskyddslagen

300 kr

Uteblivna besök avseende preoperativa endagsundersökningar
(före inskrivning i sluten vård)

300 kr

91

92
93 Uteblivna besök avseende vaccination
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300 kr

C

Kommentar
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94 Uteblivna distanskontakter avgiftsbelagda
95 Uteblivna distanskontakter avgiftsbefriade
96 Övriga uteblivna avgiftsbefriade besök för vuxna än ovan nämnda
97 Tandvård (endast fysiska besök)
98 Bedömning av munhälsotillstånd

Besök hos allmäntandläkare

99
100 Besök hos specialist

Besök hos specialist, med remiss från allmäntandläkare, 1:a
besöket
101
102 Besök avseende medicinsk service (röntgen och lab)
103 Besök hos tandhygenist eller tandsköterska

B

Förslag avgift inför 2019 (kr)
Besöksavgift x 2
300 kr
300 kr
0 kr
200 kr
Barn över 7 år
Under 7 år ingen grundavgift, ingen
vaccinkostnad
300 kr
200 kr
Barn över 7 år
Under 7 år ingen grundavgift, ingen
vaccinkostnad
0 kr
150 kr

104 Hembesök tillägg med 100 kr till besöksavgiften
105 Hembesök av tandläkare

200/300 kr

106 Hembesök av tandhygenist eller tandsköterska

150 kr

107
108
109
110
111
112
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0 kr

C

Kommentar

