
Bilaga 1 Patientavgifter i öppenvård 2021

Typ av besök (fysiska och digitala) Förslag avgift 2021 

(kr)

Kommentar

Akuten - oavsett vilka profession patienten möter 400 Oförändrad, förtydligad

Avgiftsbefriade besök

Akuta återbesök inom samma dygn (24 tim) på samma klinik/enhet 

(samma sjukdom)

0

Anhållna, häktade, intagna vid statens kriminalvårdsanstalter 0

Barnhabilitering 0

Barnhälsovård (BVC) 0

Barn under 20 år 0

Barn och ungdomar omhändertagna 0

Dialysbehandling 0

Födelsekontrollerande verksamhet, abort, preventivmedels - och 

steriliseringsrådgivning

0

Helhetsbedömning/rehabiliteringsplan (besök tillsammans med 

försäkringskassan)

0

Hembesök vid vård i livets slutskede och vid sjukhusanknuten 

hemsjukvård (SAH,LAH,KVH) ASIH

0

Infektioner. Behandling av infektioner som uppstått i samband med 

sjukhusvistelse

0

Medicinadministrering - endast psykiatrisk vård 0 Översyn ska ske

Missbruk. Behandling alkolhol och drogmissbruk. Avser endast akuta 

besök

0

Mödrahälsovård (MVC) 0 Förtydligande: Åtgärder i form av vård och behandling i 

samband med graviditet. Gäller även hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande åtgärder i samband med graviditeten 

Personer som fyllt 85 år 0

Preoperativa endagsundersökningar 0
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Psykiatrisk vård enligt LRV och LPT 0

Regelbunden medicinering under överinseende 0 Översyn ska ske

Smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen 0

Ungdomsmottagning 0

Vuxenhabilitering 0

Dagsjukvård 200

Gruppbehandlingar 200 Patientavgift betalas av deltagarna per gång

Hembesök 200/300 Ordinarie patientavgift

Hjälpmedel - anpassning och utprovning 200/300

Läkarbesök

Specialist i allmänmedicin 200

Specialist i annan specialitet än allmänmedicin 300

Läkarbesök med anledning av remiss                                          

Remissen ska vara utfärdad av läkare eller tandläkare och gäller 

endast remissbesöket (första besöket)

Från läkare med ersättning från Region Skåne (huvudmannen) 100

Från övriga läkare Gällande patientavgift 

Akutremiss från specialist som kräver omedelbar medicinsk 

bedömning

0

Remiss från slutenvården (konsultationsbesök) eller remissbesök som 

utfärdats av verksamhet som är avgiftsbefriad

0 Inklusive vuxenhabilitering

Från BVC, MHV, Ungdomsmottagning 0

Strålbehandling - från läkare anställd i Region Skåne 0

HSN maj 2020



Bilaga 1 Patientavgifter i öppenvård 2021

Medicinsk service 

Från läkare med ersättning från huvudmannen och skolläkare 0

Från läkare utan överenskommelse med huvudmannen, inkl 

företagshälsovård

Enligt prislista

Professioner ej läkare, dvs arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, 

kurator, kiropraktor, logoped, psykolog, sjuksköterska m fl

Vårdcentral och specialistmottagningar 200

Distriktssjuksköterska, sjuksköterska, undersköterska eller skötare på 

vårdcentral

0

Provtagning

Provtagning begärd av läkare med ersättning från Region Skåne 0

Provtagning begärd av läkare utan ersättning från huvudmannen pga 

sjukdom för analys

100

Analys av prover för provtagning begärd av läkare utan ersättning från 

huvudmannen

Enligt prislista

Riktade hälsofrämjande insatser, inkl screening Gäller vid kallelse från 

Region Skåne

Bukaorta, män 65 år 0

Cellprovtagning,  kvinnor 30 - 70 år 0

Koloncancer, kvinnor och män 60 - 74 år 0 F r o m det datum det införs

Mammografi, 40 - 74 år 0

Riktade hälsosamtal enligt Region Skånes modell 0

Organiserad prostatacancertestning 0 F r o m det datum det införs. De som ska utredas med 

magnetkameraundersökning och efterföljande besök på 

urologimottagning betalar vanlig patientavgift.

Tandvård (endast fysiska besök) enl HS taxa

Bedömning av munhälsotillstånd 0
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Allmäntandläkare 200

Specialist 300

Hos specialist med remiss från allmäntandläkare, första besöket 100

Medicinsk service 0

Tandhygienist eller tandsköterska 150

Hembesök av tandläkare 200/300

Hembesök av tandhygienist eller tandsköterska 150

Teambesök 200 Besök där patienten möter ett vårdteam med olika 

professioner samlade vid samma besökstillfälle

Uteblivna avgiftsbelagda besök, inkl distanskontakter Besöksavgift x 2

Uteblivna avgiftsbefriade besök, inkl distanskontakter 300 Gäller även hälsoinriktade insatser inkl screening

Vaccinationer

Influensa och pneumovax (lunginflammation) 100 grundavgift + 

vaccinkostnad

Personer som fyllt 65 år - vaccin mot influensa och pneumovax 

(lunginflammation)

0

Personer yngre än 65 år inom riskgrupper enligt Socialstyrelsens 

rekommendation

0

Övriga vaccinationer 200 grundavgift + 

vaccinkostnad

BCG under 18 år 0

Mässling - påssjuka - röda hund 0 under 7 år Ingår i vaccinationsprogrammet för barn
PPD 0 under 7 år

Rubella, icke immuna kvinnor i fertil ålder 0

Stelkramp, i samband med skada (vid skadetillfället) 0

Vaccination som ingår i vård och behandling 0

Övriga avgifter
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Recept som hämtas på mottagningen (utan att patienten är i kontakt 

med läkaren) eller skickas hem till patienten

50

E-recept 0

Telefon - eller brevkontakt 0

Forskning 0

Läkemedelsprövning enligt avtal 0
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