Patientavgifter

fr.o.m. 1 januari 2020
Besök till primärvård

Besök, vardagar*
Besök, helgjour
Digitala besök till läkare eller psykolog
Digitala besök till övriga yrkeskategorier
Receptförnyelse
Avgift för uteblivet, ej avbokat besök***

Besök till specialistsjukvård

200:400:100:0:0:300:-

Avgifter för övriga besök

Ambulanssjukvård
Besök röntgen, klinisk fysiologi,
provtagning
Riktade hälsokontroller
Avgift för uteblivet, ej avbokat besök***

Avgift för sjukhusvistelse

Besök**

400:-

Besök på akutmottagning
Digitala besök till läkare eller psykolog
Digitala besök till övriga yrkeskategorier
Receptförnyelse (utan besök)
Avgift för uteblivet, ej avbokat besök***

400:200:0:0:450:-

Avgift per dygn

Intyg

Förlängd sjukskrivning utan besök

400:0:0:450:-

100:-

0:-

Intyg utöver sjukintyg till försäkringskassa
debiteras enligt särskild taxa.

* Vårdcentral och privata vårdgivare på primärvårdsnivå som har avtal med Region Sörmland
** Gäller även privat specialistmottagning som har avtal med Region Sörmland
*** Ingår inte i högkostnadsskyddet

Barn och ungdomar

För barn och ungdomar är ambulanssjukvård, besök och sjukhusvistelser avgiftsfria till och med det år de
fyller 19 år. Undantaget är bland annat intyg, vaccinationer inför utlandsresor, hälsokontroller, uteblivna
besök och sjukresor. Från och med den första januari det år du fyller 20 år upphör den avgiftsfria hälsooch sjukvården.
TBE-vaccin är kostnadsfritt för alla barn som fyllt 3 år och till och med det år de fyller 19 år.

85 år och äldre

Från den dag du fyller 85 år är alla besök hos vårdcentral och sjukhus avgiftsfri. Det gäller även
ambulanssjukvård. Däremot får du betala för uteblivet besök och om du blir inlagd på sjukhus.

Högkostnadsskydd

Du betalar högst 1 150 kronor för sjukvårdsbesök under en tolvmånadersperiod. För den återstående tiden
av perioden gäller frikort som registrerats digitalt och som gäller i hela Sverige. Behöver du ett utskrivet
frikort för besök i en annan region, kontakta samlad redovisning på 016-10 56 00.

Kom ihåg att avboka ditt besök senast 24 timmar innan

Om du inte kan komma till ditt bokade besök är det viktigt att du avbokar så att någon annan
kan få besöka vården istället. Om du inte avbokat din tid senast 24 timmar innan får du
betala en avgift. Du kan avboka din tid via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Du kan även ringa
din vårdcentral eller mottagning för att avboka.

Faktura

Om du har fakturafrågor kan du få hjälp av samlad redovisning. Ring 016-10 56 00.

